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Förkortningar 

 

 

Artikel 19, 34, 41, 53, 64 etc.: Om inte annat uttryckligen anges avses med 

artikel en artikel i Wienkonventionen (VCLT) 

DAOSR eller Draft Articles: ILC:s Draft Articles on Responsibility of States 

for Internationally Wrongful Acts (2001) 

FN: Förenta nationerna 

ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights 

ICJ: International Court of Justice eller den Internationella domstolen (i 

Haag) 

ICJ-stadgan eller ICJ:s stadga: Statute of the International Court of Justice, 

San Francisco, 24 oktober 1945 

ICESCR: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

ILC: International Law Commission 

MR: Mänskliga rättigheter  

Opinio juris: Opinio juris sive necessetatis 

Pacta tertiis: Pacta tertiis nec nocent nec prosunt 

PCIJ: Permanent Court of International Justice, ICJ:s föregångare. 

RF: Den svenska regeringsformen (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform) 

SFS: Svensk författningssamling 

SÖ: Sveriges överenskommelser med främmande makter 

UNCAT: Convention against Torture or Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

UNCLT eller Wienkonferensen: United Nations Conference on the Law of 

Treaties 

VCLT eller Wienkonventionen: Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 

1975:1) 

VCLT II: Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella 

organisationer eller internationella organisationer sinsemellan (SÖ 1988:36) 
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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med arbetet har varit att redogöra relativt allomfattan-

de för hur jus cogens-konceptet ska förstås i samtida folkrätt men där ett sär-

skilt fokus har riktats mot den traktaträttsliga delen av detsamma. Analysen har 

gjorts främst utifrån hur jus cogens kommer till uttryck i Wienkonventionen om 

traktaträtten. Utgångspunkten har varit en uppdelning av konceptet i tre regel-

kategorier där den första innehåller respektive materiella bestämmelse, t.ex. 

förbudet mot tortyr, den andra de regler som ger de materiella bestämmelserna 

sina egenskaper och den tredje själva definitionen av jus cogens.  

 

Vid redogörelsen för definitionen i Wienkonventionens artikel 53 gjordes en 

uppdelning i fyra kriterier. Det första var att en norm för att kunna bli jus co-

gens måste vara en allmän folkrättsnorm, det andra att den måste vara godta-

gen och erkänd av det internationella statssamfundet i sin helhet, det tredje att 

den måste vara en norm från vilken ingen avvikelse är tillåten och det fjärde att 

den är en norm som enbart kan modifieras av en annan, senare tillkommen, 

tvingande allmän folkrättsnorm. Som ett femte kriterium lades till att en sådan 

norm måste förplikta en stat gentemot det internationella samfundet, dvs. att 

den innebär en erga omnes-förpliktelse. 

 

Kriteriet allmän folkrättsnorm har visats omfatta samtliga folkrättsliga rättskäl-

lor, dvs. internationella överenskommelser, internationell sedvanerätt samt 

allmänna rättsgrundsatser, men där de senare kunde hävdas vara opassande 

som källa till jus cogens. Däremot konstaterades att inom samtida folkrätt även 

traktater under vissa förutsättningar kan utgöra allmänna folkrättsnormer trots 

att uppfattningen historiskt sett varit den motsatta. Allmänna folkrättsnormer 

befanns vara universella geografiskt samt bindande för samtliga stater som inte 

motsatt sig bundenheten. För traktaters del visades att denna bundenhet kan 

ske också genom en sedvanerättslig process. 

 

Beträffande det andra kriteriet förtydligades att det internationella statssam-

fundet rymmer stater men inte internationella organisationer. En jämförelse 

gjordes också mellan begreppets betydelse för jus cogens del och den betydel-
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se det har för erga omnes-förpliktelser. Resultatet blev att begreppet och de 

båda regeltyperna ansågs ha många likheter men också många olikheter. Det 

går heller inte i någon större utsträckning att använda sig av begreppets bety-

delse för erga omnes-förpliktelser när man studerar jus cogens-normer, efter-

som det för de förras del avser gentemot vem en stat är förpliktad och för de 

senares del vem som skapar normerna. 

 

Därefter analyserades och förtydligades uttrycket i sin helhet och vad denna 

del av kriteriet innebär. Därvid kunde det konstateras att det inte föreskriver 

samtliga stater godtagande och erkännande men nästintill. Ett fåtal avvikande 

stater får förekomma så länge de inte utgör en på något sätt betydande del av 

det internationella statsamfundet. Vidare kunde slutsatsen dras att detta kriteri-

um utesluter att någon stat har vetorätt mot en tvingande allmän folkrättsnorms 

bildande, oavsett vilken ställning staten ifråga har.  

 

Rörande kravet på att ingen avvikelse från en norm får vara tillåten precisera-

des den exakta innebörden av detta kriteriums lydelse. Det kunde därvid kon-

stateras att det inte krävs ett uttryckligt förbud mot varje form av avvikelse 

utan att det enbart indirekt behöver framgå att sådan är otillåten. Med detta 

som utgångspunkt gjordes en uppdelning i två typer av avvikelser. Den första 

inkluderar de för traktaträtten särskilda avvikelseformerna och den andra de 

allmänna ansvarsfrihetsgrunderna i ILC:s Draft Articles on Responsibility of 

States for Internationally Wrongful Acts. Vid analysen av de första togs som 

utgångspunkt att normen som analyseras innebär en erga omnes-förpliktelse, 

eftersom detta är ett kriterium för jus cogens. Det kunde därvid konstateras att 

om ingen avvikelse är uttryckligen tillåten enligt en traktat, erga omnes-

förpliktelsernas natur innebär att det inte går att avvika från dem utan att samt-

liga parter till konventionen godtar det.  

 

För avvikelser av den andra typen däremot kunde fastställas ett krav på ett ut-

tryckligt förbud mot avvikelse enligt ansvarsfrihetsgrunderna i Draft Articles. 

Till sist befanns kriteriet om modifikation vara felformulerat och missvisande 

varvid det avfärdades som ett kriterium för att identifiera jus cogens. Samman-
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fattningsvis kunde inte någon del av definitionen sägas utesluta traktater som 

potentiell källa till jus cogens.  

 

Därefter analyserades tvingande allmänna folkrättsnormers effekter med ut-

gångspunkt i artikel 53. Härvid redogjordes kortfattat för deras effekt på trak-

tater men också i allmänhet, t.ex. om det är möjligt att undgå bundenhet av 

dem. Senare under arbetets sista del förklarades och motiverades med hänvis-

ning till relevant praxis valet av en induktiv metod för att identifiera jus cogens 

effekter. Däremellan företogs en analys av modifikation av jus cogens varvid 

det efter en omfattande argumentation kunde konstateras att dessa normer kan 

modifieras av vanliga allmänna folkrättsnormer. Till sist drogs slutsatsen att 

valet av en induktiv metod är i god överensstämmelse med en rättspositivistisk 

syn på jus cogens. 
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1 Inledning 

 

1.1 Problembeskrivning samt introduktion till ämnet och folk-

rätten i stort 

 

Utmärkande för den folkrättsliga rättsordningen är dess horisontella natur. Det 

finns ingen suverän lagstiftare med våldsmonopol som med tvång kan genom-

driva det beslut den fattat. Istället blir en stat bunden av vad den vill bli bunden 

av och undgår bundenhet från något om den så vill.
1
 Detta eftersom varje en-

skild stat anses suverän i avseende på sitt styre, sitt territorium och sin befolk-

ning.
2
 Som en konsekvens av suveräniteten är alla stater i folkrättsligt hänseen-

de likställda, dvs. ingen stat är “mer suverän” än någon annan
3
 och ingen stat 

kan påtvingas förpliktelser utan dess samtycke.
4
  

 

Således, eftersom det enda normgivande organet är de suveränt likställda sta-

terna, och eftersom de på samma gång utgör normernas rättsliga subjekt, sak-

nas också den generella hierarki bland rättsregler som återfinns i nationella 

rättssystem, där konstitutionen innehåller de starkaste rättsreglerna.
5
 Karaktä-

ristiskt för normhierarkier inom nationella rättssystem är att en regels styrka 

och plats i hierarkin är avhängig vilket det normgivande organet är. En norm av 

högre rang är prövostenen för giltigheten hos en underordnad; den underord-

nande normen får inte gå utöver eller vara i strid med den överordnade.
6
 Om vi 

tar det svenska rättsystemet som exempel stiftas lag av riksdagen, förordningar 

                                                 
1
 Principen slogs fast i det klassiska Lotus-fallet, S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 

P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7). Dock vid sedvanerättslig bundenhet persistent objec-
tor. 
2
 Linderfalk, Ulf, Folkrätten i ett nötskal, Studentlitteratur, 2006, s. 15-16. 

3
 Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 20-21. 

4
 Med undantag för just jus cogens. Att ingen stat enligt huvudregeln kan bli bunden 

av en regel utan att explicit eller implicit samtyckt till detta är vad jag hädanefter kom-
mer referera till som konsensusprincipen. 
5
 jfr. RF (se not 7) 8:14–18 samt 11:14 om hierarkin mellan rättsreglerna i det svenska 

rättssystemet. Däremot är det viktigt att inte förväxla normhierarkin med en eventuell 
hierarki bland rättskällorna inom ett rättssystem.  
6
 Hannikainen, Lauri, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law, Finnish 

Lawyers’ Publishing Company, 1988, s. 11 f., Rozakis, Christos L., The Concept of 
Jus Cogens in the Law of Treaties, North Holland Publishing Company, 1976, s. 19 f.  
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meddelas av regeringen och kommuner eller förvaltningsmyndigheter kan be-

myndigas att meddela föreskrifter. Enligt RF
7
 8:18 kan lag inte upphävas ge-

nom annat än lag och i 8:14–17 stadgas förutsättningarna för skapande och 

ändring av grundlagen. För en sådan ändring krävs bl.a. två likalydande riks-

dagsbeslut och ett allmänt val mellan dessa beslut. Således tar hierarkin formen 

av en pyramid; riksdagen som stiftar lag, myndigheter föreskrifter och till sist 

individer som sluter avtal med varandra.
8
 

 

Den horisontella naturen hos den folkrättsliga rättsordningen medför att alla 

rättskällor
9
 generellt sett har samma styrka

10
 eftersom de alla stammar från 

samma normgivande organ, och för att avgöra vilken regel som ska gälla i ett 

enskilt fall får man falla tillbaka på äldre maximer för rättstillämpning, såsom 

lex specialis derogat legi generali och lex posterior derogat legi priori
11

 samt 

andra överenskomna sätt att lösa normkonflikter på.
12

 Från den horisontella 

bilden skiljer sig emellertid jus cogens. Dessa regler sägs ha inneboende i sig 

en högre normhierarkisk status än övriga folkrättsliga regler
13

 och vara så pass 

tvingande i sin karaktär att all avvikelse från dem är otillåten och de kan inte 

ändras annat än genom en annan efterföljande jus cogens-norm.
14

 I och med jus 

cogens framväxt har folkrätten blivit ett delvis vertikalt rättssystem.
15

 

 

Ett svårt teoretiskt problem är just hur man ska passa in jus cogens i det folk-

rättsliga rättssystemet som bygger på ömsesidighet och frivilliga överenskom-

melser. Dessa regler syftar nämligen till att begränsa vad stater frivilligt kan 

besluta om för att skydda tvingande intressen inom det internationella samfun-

                                                 
7
 Kungörelse om beslutad ny regeringsform, SFS 1974:152. 

8
 Rozakis, s. 20.  

9
 Se om dessa nedan under Metod och tillvägagångssätt samt under Allmän folkrätts-

norm. 
10

 Rozakis, s. 20. För undantag från denna uppfattning se ibid., not 18.  
11

 International Law Commission, rapport från dess 58:e sammanträde, Fragmentation 
of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of In-
ternational Law, 13 April 2006, A/CN.4/L.682, s. 166-167. Hädanefter ILC, Fragmenta-
tion of International Law. Se nedan not 21 om ILC. 
12

 Orakhelashvili, Alexander, Peremptory Norms of International Law, Oxford Universi-
ty Press, 2006, s. 7. 
13

 Orakehelashvili, s. 7. 
14

 Sveriges överenskommelser med främmande makter, nr. 1, Wienkonventionen om 
traktaträtten, 23 maj 1969 (SÖ 1975:1) (Hädanefter Wienkonventionen eller VCLT), 
artikel 53.  
15

 Rozakis, s. 22.  
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det. Det har inom doktrinen på området också flitigt påpekats att jus cogens 

syftar till att just skydda statssamfundets gemensamma intressen snarare än 

staternas enskilda intressen.
16

 Dilemmat som uppstår när konsensusprincipen 

och jus cogens-reglerna möts är att om jus cogens också är ett resultat av frivil-

liga överenskommelser mellan stater, kan då dessa verkligen begränsa staternas 

handlingsfrihet, när dess innehåll i så fall måste vara ett resultat av vad staterna 

kommit överens om? Detta kan onekligen synas leda till ett cirkelresonemang 

och, kan tyckas vid en första anblick, ett förfelande av syftet med jus cogens.
17

  

 

Den normativa styrka som historiskt sett associerats med jus cogens-konceptet 

innebar som vi kommer se längre fram en ganska stor försiktighet från stater-

nas sida vid utarbetandet av artikel 53 i Wienkonventionen, något som fick till 

följd en relativt vag och intetsägande definition av begreppet. Den ringa mängd 

auktorativa tolkningsdata sedan Wienkonventionens tillkomst år 1969 har inte 

hjälpt till att klargöra den tvingande folkrättens innehåll. Detta till trots (eller 

kanske just därför) är jus cogens ett populärt retoriskt redskap vid folkrättslig 

argumentation.
18

  

 

Inom doktrinen märks en viss skepsis mot traktaträtten som källa till tvingande 

allmänna folkrättsnormer och istället menas att sådana endast utgörs av sedva-

nerättsliga normer.
19

 Som skäl härtill anförs att traktaträttsliga normer aldrig 

kan vara allmänna folkrättsnormer eftersom principen om pacta tertiis nec no-

cent nec prosunt (uttryckt i artikel 34 i Wienkonvention) inte medger varken 

rättigheter eller förpliktelser för någon annan än en part till en traktat. Vidare 

tycks det inte finnas någon konvention i samtida folkrätt som har ratificerats av 

tillräckligt många stater för att en rent traktaträttslig norm idag ska uppfylla det 

kvantitativa kravet i artikel 53 i Wienkonventionen och därmed vara jus co-

gens.  

 

                                                 
16

 Hannikainen, s. 4. 
17

 ILC, Fragmentation of International Law, s. 190, Orakhelashvili, ss. 44 och 71.  
18

 Linderfalk. Ulf, Normative Conflict and the Fuzziness of the International ius cogens 
Regime, ZaöRV 69 (2009), 961-977, s. 961-962. 
19

 T.ex. Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 33 och Byers, Michael, Conceptualizing 
the Relationship between Jus Cogens and Erga Omnes Rules, Nordic Journal of In-
ternational Law 66: 211–239, 1997, s. 221.  
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1.2 Syfte 

 

Arbete avser att fylla flera funktioner. Till en början ämnas göra ett försök att 

utifrån definitionen av jus cogens i artikel 53 i Wienkonventionen utröna vilka 

kriterier som finns för att identifiera tvingande allmänna folkrättsnormer. Inom 

folkrätten idag finns det endast ett fåtal normer som samfundet är någorlunda 

överens om har denna status. Ju tydligare och mer precist kriterier för identifie-

ring kan utformas, desto enklare kommer det vara att nå konsensus om vilka 

normer som de lege lata är jus cogens. Artikel 53:s betydelse i sig för identifie-

ringen av jus cogens kommer också beröras.  

 

I samband med att kriterierna förklaras kommer jag samtidigt att avgöra för 

varje kriterium om traktaträttsliga normer generellt sett kan sägas uppfylla 

dem. Därmed hoppas jag kunna nå en slutsats huruvida traktaträtten rent teore-

tiskt är en duglig källa för tvingande allmänna folkrättsnormer. Inom doktrinen 

synes fokus framförallt legat på sedvanerättsliga normer varvid traktaträttsliga 

aspekter sällan ägnats uppmärksamhet. Jag kommer härvid försöka visa på att 

eftersom alla jus cogens-regler även innebär erga omnes-förpliktelser; vissa 

karaktäristiska egenskaper hos de senare kan användas för att avgöra om trak-

taträttsliga normer i allmänhet kan uppfylla kraven i artikel 53, och i så fall mer 

specifikt vilka av dessa normer som kan sägas göra det. Härvid avses att påvisa 

hur möjligheten att avvika från en norm påverkas av gentemot vem och på vil-

ket sätt en stat är förpliktad enligt den. 

 

Själva innebörden av jus cogens-konceptet kommer jag också försöka förklara 

närmare. Hur fungerar det och hur kan regler binda suveräna stater utan att de 

har samtyckt till det? Dessa frågeställningar kommer förhoppningsvis besvaras. 

Jag kommer visa på hur jus cogens-konceptet kan delas upp i tre regeltyper 

varav två är fullt bekanta för folkrätten även utanför det snäva jus cogens-

området. Med hjälp av denna uppdelning ämnar jag förklara hur konceptet i 

stort ska förstås men med ett tydligt fokus på artikel 53 och 64:s uppbyggnad, 

funktion och effekt i det folkrättsliga rättssystemet. Härvid utgår jag hela tiden 

i redogörelsen för hur jus cogens opererar inom traktaträtten men en stor del av 

de slutsatser som dras inom detta område gäller likafullt för sedvanerätten; och 
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de effekter konceptet har kommer jag visa gäller för samtliga handlingar inom 

folkrätten. 

 

Arbetet syftar också till att klargöra vissa egenskaper och effekter hos dessa 

normer, exempelvis hur modifikation
20

 av dem teoretiskt kan ske. Beträffande 

just effekter och egenskaper är syftet att i korthet redogöra för dem samtidigt 

som jag diskuterar vilken metod som är lämplig för att identifiera dem. Därvid 

exemplifieras valet av metod genom en analys av frågan om den Internationella 

domstolen (ICJ) har universell jurisdiktion för brott mot tvingande allmänna 

folkrättsnormer. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur identifieras en tvingande folkrättslig norm? Vilka kriterier finns och vilken 

betydelse och status har Wienkonventionens artikel 53? Hur ska dessa kriterier 

förstås? 

 

Vilka effekter har jus cogens enligt Wienkonventionen? Är en stat bunden av 

en tvingande allmän folkrättsnorm utan att ha samtyckt till det? 

 

Hur ändras en tvingande allmän folkrättsnorm?  

 

Vilken metod bör användas för att identifiera effekter hos tvingande allmänna 

folkrättsnormer? 

 

                                                 
20

 I arbetet används termerna ändring och modifikation synonymt där det, om inte 

annat framgår, är fråga om ändring av regelns (en allmän folkrättsnorms) lydelse eller 
innehåll, dvs. inte ändring inter se. I den engelska versionen av Wienkonventionen 
görs en terminologisk åtskillnad mellan å ena sidan amendment av hela traktaten mel-
lan samtliga parter i artikel 40 och modification för ändringar inter se enligt artikel 41 
och för ändringar av en tvingande allmän folkrättsnorm i artikel 53. I den svenska 
översättningen däremot används ändring i artikel 40 och 53 medan modifikation an-
vänds i artikel 41. Härvid synes det vara terminologin i den engelska versionen som är 
inkonsekvent då modifikation inter se av en tvingande allmän folkrättsnorm är en 
omöjlighet. Om det i en konkret situation är fråga om en ändring inter se eller mellan 
samtliga parter kommer dock framgå i arbetet.  
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Vilket är det hierarkiska förhållandet mellan tvingande allmänna folkrättsnor-

mer och övrig folkrätt? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Rent historiska frågor, såsom exempelvis normer med tvingande karaktär innan 

Wienkonventionen kommer inte beröras om det inte är av omedelbar relevans 

för den relevanta frågeställning. En grundlig sådan redogörelse har redan gjorts 

av Hannikainen. I dennes arbete redogörs på ett exemplariskt sätt för förutsätt-

ningarna för existensen av tvingande folkrättsnormer före Wienkonventionen 

samt analyseras konkreta normers status som tidiga exempel på jus cogens.  

 

Jus cogens-normernas effekt kommer beröras men inte i detalj och analysen 

kommer t.ex. inte gå in på konkreta rättsakters förenlighet med normer som 

kan antas ha status som jus cogens. Istället diskuteras effekt utifrån artikel 53 

och 64 samt metoder för att identifiera andra effekter hos normerna. 

 

Hur brott mot tvingande allmänna folkrättsnormer kan beivras och sanktioneras 

lämnas också utanför framställningen, förutom frågan om den Internationella 

domstolens jurisdiktion. Likaså detta finns det omfattande redogörelser för 

både inom doktrinen men också i ILC:s
21

 arbete. 

 

Inte heller avses att i arbetet bedöma enskilda normers status. I den mån kon-

kreta normer berörs är det för att belysa teoretiska aspekter av jus cogens. För 

en sådan redogörelse hänvisas återigen till Hannikainens Peremptory Norms 

(Jus Cogens) in International Law. 

 

Vidare avser jag inte att ge mig in i några djupare analyser eller diskussioner 

kring frågeställningar som ligger utanför det snäva jus cogens-området. Det 

                                                 
21

 ILC är en förkortning för International Law Commission, ett underorgan till FN:s 

generalförsamling beståendes av 34 erkänt duktiga folkrättsjurister. En av organets 
främsta uppgifter är att kodifiera internationell sedvanerätt. Linderfalk, Folkrätten i ett 
nötskal, s. 28-29. 
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finns säkerligen ett flertal olika uppfattningar om statssuveräniteten, om upp-

delningen mellan statspraxis och opinio juris m.m. Att göra en djupdykning i 

en sådan frågeställning ryms inte inom ramen för arbetet och risken för att irra 

bort sig i någon av dessa djungler hade varit större än chansen att bidra med 

något matnyttigt till de frågeställningar jag avser att besvara.  

 

 

1.5 Metod, disposition och tillvägagångssätt 

 

Uppsatsen är till största del rättsdogmatisk, dvs. den redogör för gällande rätt 

utifrån de inom folkrätten erkända rättskällorna. Emellertid skiljer den sig må-

hända en aning åt från hur en rättsdogmatisk uppsats i någon del av svensk 

nationell rätt hade sett ut. Dock är, liksom för ett arbete i exempelvis civilrätt, 

utgångspunkten det relevanta lagrummet, artikel 53. Folkrättens rättskällor 

räknas upp i artikel 38 i ICJ:s stadga.
22

 Det två främsta rättskällorna är traktater 

och sedvanerätt. Förutom dessa två finns också allmänna rättsgrundsatser samt 

som subsidiär rättskälla praxis från domstolar och doktrin. För bestämmandet 

av det exakta innehållet i en regel är dessa källor måhända otillräckliga. Som 

en ytterligare källa kan anföras förarbeten. Dessa består i fallet jus cogens av 

de rapporter ILC lagt fram samt de protokoll som finns från de båda Wienkon-

ferenserna, 1968-1969.
23

 Visserligen kan ILC:s rapporter sorteras in under d) i 

artikel 38(1) i Internationella domstolen stadga och protokoll från Wienkonfe-

renserna under b) som en del av staternas opinio juris. I artikel 32 i VCLT an-

ges förarbeten som en kompletterande rättskälla för att utröna betydelsen av en 

bestämmelse i en konvention om betydelsen är tvetydig eller annars leder till 

ett orimligt resultat.  

 

                                                 
22

 Statute of the International Court of Justice, San Francisco 1945. ICJ är en förkort-
ning för the International Court of Justice, på svenska Den Internationella domstolen, 
och är ett av FN:s huvudorgan vars mandat följer av FN-stadgan. Domstolen är inte 
överstatlig men har kompetens avgöra tvister mellan stater (och endast stater) om de 
har samtyckt till detta. Sådant samtycke ges vanligtvis genom en uttrycklig hänvisning 
i en traktat. Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 21 och 112-113. 
23

 Wienkonferenserna var de konferenserna där staterna hade möjlighet att anföra 
synpunkter och justera det utkast som ILC lagt fram till det som senare blev Wienkon-
ventionen. Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 29. 
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Den främsta utgångspunkten kommer dock alltjämt vara artikel 53 och den 

största delen av analysen kommer bestå i att försöka tolka detta lagrum. Härvid 

är ordalydelsen och den logisk-grammatiska delen central men också systema-

tiska synpunkter bör vägas in. Yttranden om t.ex. det övergripande syftet med 

reglerna och förklaringar om hur vissa begrepp ska tolkas kommer dock att 

analyseras med hjälp av uttalanden i förarbetena. När det gäller de sistnämnda 

läggs störst vikt vid staternas uttalanden vid de båda Wienkonferenserna och 

mindre vikt vid synpunkter som framförts av ILC:s medlemmar vid dess sam-

manträden. En anledning till att inte fördjupa sig för mycket i förarbetena till 

Wienkonvention är dock att de finns väl redogjorda för i doktrinen. T.ex. så tar 

de fyra verk jag främst kommer använda mig av förarbetena som utgångspunkt 

när de redogör för de olika elementen av jus cogens. Dessa är Rozakis The 

Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties, Hannikainens Peremptory 

Norms (Jus Cogens) in International Law samt Villigers och Dörrs och Schma-

lenbachs kommentarer till Wienkonventionen.  

 

Tillvägagångssättet kommer se ut så att jag inledningsvis redogör för hur den 

folkrättsliga jus cogens-ordningen ska förstås med utgångspunkt i den uppdel-

ning i tre regeltyper som jag nämnde tidigare, samt att jag redogör för jus co-

gens funktion i korthet. Därefter följer en redogörelse för kriterierna för identi-

fieringen av tvingande allmänna folkrättsnormer och vilka attribut som kvalifi-

cerar normer för denna status. När denna del är färdig övergår jag till att analy-

sera vissa egenskaper hos normerna. De egenskaper som härvid åsyftas är nor-

mernas effekt på den övriga rättsordningen samt modifikation av dem. Avslut-

ningsvis behandlar jag effekter och egenskaper hos reglerna i vidare bemärkel-

se samt den snävare frågan om universell jurisdiktion, med särskilt fokus på 

metod. 

 

Som kommer framgå i arbetet har valet av metod för att tolka jus cogens-

konceptet stor betydelse. Jag kommer när jag redogör för effekter och modifi-

kation ta tydlig ställning för en induktiv metod. Den innebär att stöd för att 

med begreppet jus cogens följer vissa egenskaper måste sökas i staternas praxis 

och relevanta traktater. Metoden är den som bäst stämmer överens med den 
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rättpositivistiska inställning till jus cogens staterna uttryckte under arbetet med 

att ta fram Wienkonventionen.  
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2 Allmänt om jus cogens 

 

2.1 Jus cogens före Wienkonventionen 

 

Inom den folkrättsliga doktrinen finns det huvudsakligen tre typer av förklar-

ingsmodeller för jus cogens. De första är naturrättsliga
24

, de andra konsensus-

baserade rättspositivistiska och de tredje är ordré public-baserade rättspositivis-

tiska förklaringsmodeller.
25

 Liknande juridiska koncept har dock funnits på 

sina håll sedan romersk rätt och gemensamt för dessa är uppdelningen i tving-

ande och dispositiv rätt,
26

 och som sådant har jus cogens otvivelaktigt sin histo-

riska grund i ett naturrättsligt synsätt på folkrätten, men kan idag svårligen rätt-

färdigas på denna grund.
27

 Däremot har det folkrättsliga jus cogens-konceptet 

såsom vi idag känner det sina rötter i 1700- och 1800-talets tyska pandektve-

tenskap.
28

 Jus cogens benämns ibland som en folkrättslig ordré public och lik-

heter finns också med regler i nationella rättssystem som ogiltigförklarar avtal i 

strid med god moral.
29

  

 

Artikel 53 i Wienkonventionen innebar introduktionen av jus cogens i den po-

sitiva folkrätten. Wienkonvention har för närvarande ratificerats av 113 stater
30

 

och definitionen av jus cogens i artikel 53 anses gälla som definition av jus 

cogens-konceptet inom folkrätten i allmänhet, trots att det uttryckligen anges 

gälla enbart för konventionens syften.
31

 En förklaring till detta är att en klar 

majoritet av de stater som deltog vid Wienkonferenserna ansåg att tvingande 

normer existerade inom folkrätten redan innan dess och endast ett fåtal motsat-

                                                 
24

 Exv. Dubois, Dan, The Authority of Peremptory Norms in International Law: State 
Consent or Natural Law? i Nordic Journal of International Law 78 (2009) s. 133-175. 
25

 Dörr, Oliver & Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties A 
Commentary, Springer-Verlag, 2012, Berlin Heidelberg, s. 899-901. Som exempel på 
de sistnämnda Orakhelashvili, Peremptory Norms of the International Community. 
26

 Orakhelashvili, s. 38, ILC, Fragmentation of International Law, s. 182. 
27

 ILC, Fragmentation of International Law, s. 190 och Orakhelashvili, s. 36. 
28

 Dörr & Schmalenbach, s. 900. 
29

 Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Trea-
ties, Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 665. Hädanefter Villiger, Commen-
tary. 
30

 United Nations Treaty Collection, Chapter XIII, Law of Treaties, 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII~1&ch
apter=23&Temp=mtdsg3&lang=en. 
31

 Hannikainen, s. 3. 
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te sig konceptet helt och hållet.
32

 I arbetet kommer jag utgå från att lydelsen i 

artikel 53 gäller även beträffande den sedvanerättsliga delen av jus cogens-

konceptet.  

 

Den mesta tveksamheten och oenigheten under arbetet med konventionen rörde 

istället vilka normer som vid denna tidpunkt var jus cogens
33

, bestämmelsens 

vaghet och dess föreslagna lydelse.
34

 Därmed blev artikel 53 och 64 i konven-

tionen närmast en kodifiering av gällande sedvanerätt även om det också be-

traktades som ett koncept under utveckling.
35

 Konventionen är dock den källa 

som tydligast ger uttryck för staternas opinio juris rörande jus cogens.
36

 Därför 

får det också anses lämpligt att detta arbete tar avstamp däri. Trots att en lång 

tid har gått sedan jus cogens inträde i den positiva folkrätten dröjde det tills 

2006
37

 innan den Internationella domstolen i Haag för första gången med egna 

ord, dvs. utan att citera någon annan, uttryckligen brukade termen jus cogens.
38

 

Även i en dom från 2010 brukades den.
39

 

 

För en grundlig genomgång av vilka folkrättsliga normer som möjligtvis kun-

nat utgöra jus cogens för tiden före Wienkonventionen rekommenderas Hanni-

kainen. Syftet med detta arbete är dock att klargöra jus cogens roll som 

rättskälla och juridiskt koncept i samtida folkrätt och rent historiska fakta 

kommer beröras endast i den mån de är av omedelbar relevans för de i arbetet 

berörda frågeställningarna.  

 

                                                 
32

 Se dock Czaplinski, Wladyslaw, Jus Cogens and the Law of Treaties i  C. 
Tomuschat and J.-M. Thouvenin (eds), The Fundamental Rules of the International 
Legal Order, pp. 83-98, Koninklijke Brill NV., 2006, s. 85-86 för en annan ståndpunkt. 
Han menar istället att oenigheten rörde att konceptet överhuvudtaget inte existerade 
innan Wienkonventionen. Hans bristande hänvisning gör det dock svårt att kommente-
ra styrkan i detta argument.  
33

 Dörr & Schmalenbach, s. 904-905. 
34

 Hannikainen, s. 169-174. Rozakis, s. 15, Villiger, Commentary, s. 667. 
35

 Hannikainen, s. 162 och 175. 
36

 Rozakis, s. 7.  
37

 I Armed Activities-målet. Armed Activities on the Territory of the Congo (New Appli-

cation : 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Ad-
missibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, s. 6. 
38

 ILC, Fragmentation of International Law, s. 192.  
39

 i Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, på sidan 38. 
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Arbetet inleds med en identifiering och förhoppningsvis en god förklaring till 

de kriterier som går att finna i Wienkonventionens artikel 53.  

 

 

2.2 Definitionen av jus cogens i Wienkonventionens artikel 53 

och dess betydelse 

 

Wienkonventionens definition lyder:  

 

En traktat är ogiltig, om den vid tidens för dess ingående står i strid med en 

tvingande allmän folkrättsnorm. I denna konvention förstås med en tvingan-

de allmän folkrättsnorm en norm, vilken av det internationella statssamfun-

det i sin helhet är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen avvi-

kelse är tillåten och vilken kan ändras endast genom en senare allmän folk-

rättsnorm av samma karaktär.
40

 

 

och i artikel 64 i samma konvention stadgas gällande uppkomsten av en tving-

ande allmän folkrättsnorm att 

 

Om en ny tvingande allmän folkrättsnorm uppstår, blir varje traktat som står 

i strid med denna norm ogiltig och upphör. 

 

Utöver dessa två behandlar ytterligare två artiklar i Wienkonventionen tving-

ande allmänna folkrättsnormer, artikel 66 och artikel 71.
41

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Wienkonventionen, artikel 53. 
41

 Dessa kommer dock inte någon större utsträckning beröras i förevarande arbete. 
Den förra rör förfaranderegler vid tvist om tolkning eller tillämpning av artikel 53 eller 
64 och den senare följderna av en traktats upphörande pga. ogiltighet. 
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2.3 Hur den folkrättsliga jus cogens-ordningen bör förstås - 

syftet med jus cogens och ordningens uppbyggnad 

 

2.3.1 Kortfattat om jus cogens funktion i samtida folkrätt 

 

Tvingande allmänna folkrättsnormer anses inom doktrinen ha framförallt två 

funktioner. Den första är att minska de mindre önskvärda konsekvenserna av 

en på konsensus baserad rättsordning. Konsekvenserna som här åsyftas är bila-

terala överenskommelser mellan ett fåtal stater i strid med det internationella 

samfundets viktigaste skyddsintressen.
42

 Dessa intressen är av sådan karaktär 

att varje brott mot dem, var det än begås, innebär en kränkning av dem. Den 

andra är att skydda de tvingande intressena mot den rätt till avvikelser som 

annars ges under exceptionella omständigheter.
43

 Om dessa funktioner verkli-

gen är de konceptet har som främsta syfte att fylla i samtida folkrätt kan dock 

på goda grunder ifrågasättas; de torde nämligen kunna fyllas redan av vanliga 

allmänna folkrättsnormer
44

, utan att dessa behöver vara tvingande. T.ex. kan en 

multilateral konvention innehålla bestämmelser om att vissa regler i dem inte 

får avvikas från ens under de mest exceptionella omständigheter, och modifika-

tion inter se kan vara både implicit och explicit förbjuden.
45

 

 

En viktigare funktion dessa normer torde ha är istället att de medger avsteg 

från pacta tertiis-principen och teorin om persistent objection. Därmed binder 

de stater oavsett deras samtycke; en egenskap unik för denna typ av normer.
46

 

Som en ytterligare funktion kan anföras att normerna avser att skydda dem som 

ur ett folkrättsligt perspektiv är oförmögna att tillvarata sina egna intressen på 

ett tillräckligt sätt.
47

 Häri kan inkluderas både enskilda individer och folkgrup-

per oavsett om de utgör en majoritetsbefolkning eller minoritet; särskilt om de 

                                                 
42

 Hannikainen, s. 9. 
43

 Hannikainen, s. 9. 
44

 Med vanliga allmänna folkrättsnormer avses i arbetet allmänna folkrättsnormer som 
inte är tvingande. 
45

 Se nedan under En norm från vilken ingen avvikelse är tillåten. 
46

 Dörr & Schmalenbach, s. 920. 
47

 Rozakis, s. 29. 
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är medborgare i stater som är ointresserade av att tillerkänna sin befolkning ens 

de mest basala mänskliga rättigheter.  

 

2.3.2 Den folkrättsliga jus cogens-ordningens uppbyggnad 

 

Som nämndes i inledningen utgår jag i arbetet från att den folkrättsliga jus co-

gens-ordningen kan delas upp i tre element. Uppdelningen är hämtad från 

Linderfalks artikel The Source of Jus Cogens - How Legal Positivism Copes 

with Peremptory International Law.
48

 I denna artikel konstaterar Linderfalk att 

den folkrättsliga jus cogens-ordningen består av tre typer av regler varvid de 

två första benämns  first and second order rules of jus cogens.
49

 Eftersom arbe-

tet är på svenska kommer jag hädanefter att benämna dem första och andra 

kategorins jus cogens-regler. Förstakategorireglerna innehåller den materiella 

bestämmelsen, t.ex. att tortyr är förbjuden. Den andra kategorin å sin sida inne-

håller de regler som tillskriver de tvingande allmänna folkrättsnormerna sina 

egenskaper, t.ex. som artikel 53:s första mening, att en traktat i strid med en 

sådan norm är ogiltig.
50

 Dessa regler kan principiellt vara både traktaträttsliga 

och sedvanerättsliga allmänna folkrättsnormer men där det senare alternativet 

synes vanligast. Det viktigaste att bära med sig är dock att andrakategoriregler-

na inte själva är jus cogens, utan vanliga allmänna folkrättsnormer. 

 

Dessa två regeltyper är dock otillräckliga i ett avseende; de ger ingen informa-

tion om vilka normer som är tvingande allmänna folkrättsnormer. Det är här 

andra meningen i artikel 53 kommer in i bilden. Den utgör en definition av vad 

som krävs för att en allmän folkrättsnorm ska vara en tvingande allmän folk-

rättsnorm.  

 

Som framgår av uppdelningen får enligt denna jus cogens-normerna sitt inne-

håll från ordinär folkrätt. Endast förstakategorireglerna har en generellt sett 

högre hierarkisk status än övriga folkrättsnormer. Även definitionen är av ordi-

                                                 
48

 Linderfalk, Ulf, The Source of Jus Cogens - How Legal Positivism Copes with Per-

emptory International Law, Nordic Journal of International Law 82 (2013) s. 369-389. 

Hädanefter Linderfalk, The Source of Jus Cogens. 
49

 Linderfalk, The Source of Jus Cogens, s. 375. 
50

 Linderfalk, The Source of Jus Cogens, s. 374-375. 
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när hierarkisk karaktär. Detta kan tyckas märkligt men visar på att staterna 

inom ramen för den ordinarie rättsbildningen har kapacitet att tillerkänna olika 

regler olika normativ styrka.
51

 De kan således genom dispositiv rätt skapa in-

dispositiva normer. På sätt skiljer sig folkrätten från nationell rätt i att en folk-

rättslig regels normativa styrka inte är avhängig vilket det rättsbildande organet 

är. 

 

Jag inleder arbetet med att redogöra för definitionen av tvingande allmänna 

folkrättsnormer i artikel 53. Därefter kommer jag under resterande delar av 

arbetet titta närmare på andra kategorins jus cogens-regler. 

 

2.3.3 Normer som i allmänhet anses vara jus cogens 

 

För att ge en bild av vilken typ av normer det är fråga om i arbetet ges här en 

kort uppräkning av de normer som oftast brukar anföras vara jus cogens. Det 

saknas inom folkrätten en auktorativ uppräkning men de som flitigast anges ha 

denna status är: förbudet mot internationell våldsanvändning; rätten till själv-

försvar; förbudet mot tortyr; förbudet mot folkmord; förbudet mot sjöröveri; 

rätten till självbestämmande; förbudet mot brott mot mänskligheten; förbudet 

mot slaveri och slavhandel (inbegripet trafficking); förbudet mot rasdiskrimine-

ring och apartheid; samt vissa grundläggande regler på humanitärrättens om-

råde.
52

 Som synes är de flesta jus cogens-regler förbudsregler. 

  

 

 

 

 

 
                                                 
51

 Rozakis, s. 23. 
52

 Uppräkningen är hämtad från ILC, Fragmentation of International Law, s 188-189. 
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3 Identifiering av jus cogens-normer - kriterierna i 

artikel 53 

 

3.1 Inledning 

 

Flera svåra frågeställningar gör sig gällande vid ett försök att utröna generella 

kriterier för att identifiera jus cogens inom folkrätten. Som tidigare nämnts 

måste artikel 53 i Wienkonventionen tjäna som utgångspunkt men redan tidigt i 

en operation av förevarande slag uppkommer frågor om t.ex. vilka folkrättsliga 

rättskällor som kan generera jus cogens och huruvida jus cogens till och med är 

en autonom rättskälla inom folkrätten. Till en början är det dock nödvändigt 

med en genomgång av definitionen i artikel 53. Hannikainens kriterier för iden-

tifiering av jus cogens får bilda utgångspunkt i denna del av arbetet eftersom 

han är den, i vart fall av de oftast citerade författarna på området, som ställer 

upp flest kriterier.  

  

Utifrån definitionen av jus cogens i andra meningen i Wienkonventionens 53:e 

artikel utläser Hannikainen
53

 fyra kriterier samt ett femte som följer av syftet 

med jus cogens. Dessa kriterier är att det för det första ska vara fråga om en 

allmän folkrättsnorm. För det andra ska denna norm vara godtagen och erkänd 

av det internationella statssamfundet i sin helhet. För det tredje ska ingen avvi-

kelse från normen vara tillåten och för det fjärde är normen sådan att den en-

dast kan ändras genom en senare norm av samma karaktär. Till sist ska de in-

dividuella staterna vara förpliktade gentemot det internationella statssamfundet 

att följa dessa normer, dvs. att de innebär förpliktelser erga omnes, eftersom de 

skyddar gemensamma intressen hos just detta samfund. 

 

Denna uppräkning är inte felfri men får tjäna som utgångspunkt för analysen. 

Med hjälp av annat material kommer dessa kriterier förklaras, omformuleras 

och förtydligas. Som jag kommer återkomma till är artikel 53 utformad på ett 

sådant sätt att det svårligen går att skilja mellan jus cogens-normers egenskaper 

                                                 
53

 Hannikainen, s. 207. 
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och kriterierna för att identifiera jus cogens-normer, något som beror på den 

vaga formulering i artikeln samt oviljan att uttryckligen lista normer med status 

som jus cogens.
54

 Jag kommer dock visa på att kriterierna för att identifiera 

tvingande allmänna folkrättsnormer till stor del men inte helt och hållet är de-

samma som dess effekt. 

 

 

3.2 Allmän folkrättsnorm55 

 

En allmän folkrättsnorm är en norm som är både geografiskt
56

 och i övrigt ge-

nerellt tillämpbar och innebär rättigheter eller förpliktelser för den breda majo-

riteten av alla stater eftersom dessa har samtyckt till att bli bundna av regeln 

och dess innehåll; antingen sedvanerättsligt genom sin statspraxis och opinio 

juris, eller genom en multilateral traktat.
57

 Begreppet allmän folkrättsnorm 

rymmer dock alla folkrättens formella rättskällor
58

, även om historiskt vissa 

författare menat att endast sedvanerättsliga normer kan vara allmänna folk-

rättsnormer.  

 

Denna uppfattning har, som Tunkin redogör för
59

, luckrats upp mer och mer i 

takt med det växande antalet multilaterala konventioner och erga omnes-

konceptets inträde i folkrätten. Han använder termen allmänna multilaterala 

traktater för att benämna de traktater som utgör allmänna folkrättsnormer.
60

 För 

att en traktat ska räknas till denna kategori krävs att den är multilateral, att den 

gäller allmänna folkrättsnormer eller intressen gemensamma för det internatio-

nella samfundet och att, så länge traktaten inte föreskriver annat, alla stater har 

                                                 
54

 ILC, Fragmentation of International Law, s. 188-190. 
55

 På engelska: A norm of general international law, se artikel 53 av den engelska 

versionen av Wienkonventionen i SÖ 1975:1.  
56

 Orakhelashvili, s. 40.  
57

 Hannikainen, s. 208 och Rozakis, s. 55.  
58

 Dörr & Schmalenbach, s. 912. Med folkrättens formella rättskällor avses de uppräk-

nade i artikel 38(1) i IJC:s stadga. dvs. internationella överenskommelser, internatio-
nell sedvanerätt, allmänna rättsgrundsatser samt de supplementära rättskällor som 
anges under d) i artikel 38 i Internationella domstolens stadga. 
59

 Se Tunkin, Grigory, Is General International Law Customary Law Only?, I European 

Journal of International Law 4, 1993, s. 534-541. Hädanefter Tunkin. 
60

 Tunkin, s. 537. 
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rätt att bli part till den.
61

 Tunkin förklarar också hur det kommer sig att dessa 

multilaterala traktater utgör allmänna folkrättsregler med att de förutser samtli-

ga staters deltagande samt att de kan bli bindande även för stater som inte är 

parter till traktaten såsom sedvanerätt.
62

 Normer i sådana traktater benämns 

blandade normer och är traktatsrättslig bindande för de till trakten anslutna 

staterna men sedvanerättsligt bindande för övriga.
63

 Däremot gäller fortfarande 

enligt principen pacta tertiis nec nocent nec prosunt att traktater enligt huvud-

regeln varken förpliktar eller innebär rättigheter för tredje stat.
64

  

 

Inom doktrinen tycks den härskande meningen vara att endast traktaträtten och 

sedvanerätten kan fungera som källor till tvingande folkrättsnormer; något som 

också jag kommer ta som utgångspunkt i arbetet.
65

  

 

Rozakis
66

 hänvisar till Lauterpacht/Oppenheims distinktion mellan universella 

och allmänna folkrättsnormer i traktater där alla eller så gott som alla stater 

måste vara anslutna till de förra och där å andra sidan enbart en majoritet inne-

fattandes de ledande makterna krävs för de senare. Vidare konstaterar han att 

definitionen utesluter särskilda, regionala och lokala folkrättsliga normer från 

att kunna få status som jus cogens
67

 och menar att detta också var syftet med 

utformningen av definitionen.
68

 Dessa normer rör ett begränsat antal staters 

intressen och angelägenheter och är därför ointressanta för det allmänna stats-

                                                 
61

 Tunkin, s. 537. 
62

 Tunkin, s. 538 samt artikel 38 i VCLT. 
63

 Tunkin, s. 539. 
64

 Principen finns kodifierad i artikel 34 VCLT. Som jag kommer visa under arbetets 
gång är detta en princip med vissa undantag. 
65

 Villiger, Commentary, s. 671. Som motivering anför Villiger att terminologin godta-
gen (accepted) och erkänd (recognized) överensstämmer med den i artikel 38 p. 1 
subpara a) och b) om de folkrättsliga rättskällorna i ICJ:s stadga. Dock används re-
cognized (erkänd) beträffande allmänna rättsgrundsatser i subpara. c) samma artikel 
varvid måhända dessa också bör kunna betraktas som potentiella källor till jus co-
gens. Om svårigheterna med rättsgrundsatserna som tvingande normer, Orakhelash-
vili, s. 44-47. Därtill kan läggas svårigheter med att föra i bevis att en allmän rätts-
grundsats är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen avvikelse är tillåten. 
Det främsta argumentet mot allmänna rättsgrundsatser är dock kanske att grundsatser 
inte är normer, se Rozakis, s. 57-58 not. 25.  
66

 Rozakis, s. 55 not 22. 
67

 VCLT behandlar överhuvudtaget inte regional jus cogens, se Villiger, Commentary, 
s. 677, Rozakis, s. 56. Det kan aldrig finnas mer än en allmän folkrättsnorm som re-
glerar en viss fråga men däremot flera regionala normer. 
68

 Hannikainen, s. 209 med hänvisning till ILC:s årsbok i not 6. 
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samfundet. Hannikainen, å andra sidan, menar att allmän i vanligt språkbruk 

innebär nästan alla medan universell innebär alla.
69

  

 

Som nämndes ovan krävs de flesta staternas samtycke för att en folkrättslig 

norm ska bli allmän och därmed tillämpbar på alla stater. I North Sea Conti-

nental Shelf-målet
70

 slog domstolen fast att allmänna eller sedvanerättsliga 

folkrättsnormer inte kan blir föremål för unilaterala reservationer då detta stri-

der mot dessa reglers natur. För att tydliggöra detta pekade de på att det gene-

rellt sett är tillåtet med reservationer till den i målet aktuella Genèvekonventio-

nen om kontinentalsockeln
71

 men undantag görs för några regler som de kon-

staterar således reflekterar eller utkristalliserar av staterna redan mottagna 

och/eller framväxande sedvanerättsliga regler.
72

 För att undgå att bli bunden av 

en sådan regel krävs istället att en stat allt sedan regelns tillkomst uttryckligen 

och konsekvent avvisat den, dvs. att den har varit en så kallad persistent objec-

tor.
73

 Domstolen menar vidare att allmänna sedvanerättsliga folkrättsnormer 

till sin natur är lika bindande för alla stater.  

 

Begreppet allmän folkrättsnorm var vid tiden för Wienkonventionens tillkomst 

redan väl förankrat inom folkrätten. Således var staterna vid användandet av 

begreppet bundna av den betydelse det sedan tidigare hade. Därför behövdes 

utöver detta begrepp ytterligare ett kriterium för att särskilja tvingande allmän-

na folkrättsnormer från allmänna folkrättsnormer i stort.
74

    

 

Artikel 53 lyder som bekant “...vilken av det internationella statssamfundet i 

sin helhet är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen avvikelse är 

tillåten…”. Det krävs inte enbart att det är fråga om en norm som är godtagen 

och erkänd av statssamfundet i sin helhet och därutöver att ingen avvikelse från 

                                                 
69

 Hannikainen, s. 208. 
70

 North Sea Continental Shelf, Judgement, I.C.J. Reports 1969 p. 3, s. 39 para. 63.  
71

 Numer ersatt med Havsrättskonventionen, Förenta nationernas havsrättskonven-
tion, Montego Bay den 10 december 1982 och avtalet om genomförande av Del XI i 
denna konvention, New York den 28 juli 1994 (SÖ 2000:1). 
72

 North Sea Continental Shelf Judgment, s. 39 para. 63., Report of the International 
Law Commission on Its Sixty-third session, 2011, Addendum, A/66/10/Add.1, s. 25.  
73

 Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7 ed., 

Routledge, 1997, s. 48. Hädanefter Akehurst. 
74

 Rozakis, s. 53-55. 
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normen är tillåten. Statssamfundet måste ha godtagit och erkänt normen som en 

norm som det inte under några omständigheter är tillåtet att göra undantag 

ifrån; alltså godtagit och erkänt den som en tvingande allmän folkrättsnorm. 

Formuleringen innebär således ett krav på dubbelt samtycke till bundenhet av 

normen.
75

 Som vi har sett krävs för att en norm ska bli en del av folkrätten som 

en allmän folkrättsnorm att de flesta, men inte nödvändigtvis alla, stater på ett 

eller annat sätt samtyckt till att bli bundna av regeln. Utöver detta kräver alltså 

artikel 53 att det ska vara fråga om en norm som har godtagits och erkänts av 

statssamfundet i sin helhet som en norm från vilken ingen avvikelse är tillåten. 

För att kunna identifiera tvingande folkrättsliga normer krävs därmed även 

förståelse för innebörden av ordalydelserna godtagen och erkänd och det inter-

nationella statssamfundet i sin helhet.
76

 Vid en analys kan det andra av dessa 

kriterier med fördel delas upp i tre delar men där en sammansatt analys av hela 

uttrycket likväl är nödvändig. Den första delen är innebörden av det internatio-

nella samfundet i allmänhet och den andra det internationella statssamfundet i 

synnerhet. Den tredje, och kanske intressantaste delen, är kravet på att en norm 

ska vara godtagen och erkänd av det internationella statssamfundet i sin helhet. 

Härnäst följer en kort redogörelse för innebörden av uttrycket godtagen och 

erkänd och därefter för det internationella statssamfundet i sin helhet. 

 

 

3.3 Godtagen och erkänd 

 

Ursprungligen innehöll det utkast som sedermera blev artikel 53 endast erkänd 

men redaktionskommittén lade till godtagen eftersom denna term återfanns 

tillsammans med erkänd i ICJ-stadgans 38:e artikel.
77

 Dessvärre kan dock inte 

den artikeln bidra till tolkningen av Wienkonventionens artikel 53.
78

 Uttrycket 

innebär ett krav på att det internationella statssamfundet i sin helhet måste god-

                                                 
75

 Rozakis, s. 53-55. 
76

 I den engelska versionen the international community of states as a whole.  
77

 United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, Official Records, 

A/CONF.39/11, s. 471 para. 4. Hädanefter UNCLT, First session. 
78

 Dörr & Schmalenbach, s. 919 para 45. 
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ta och erkänna den rättsliga effekten hos en norm,
79

 dvs. ett krav på dubbelt 

samtycke; något som inom doktrinen uppfattas som en tydlig markering mot 

eventuella naturrättsliga strömningar inom ILC eller hos statsrepresentanter vid 

UNCLT.
80

 Båda dessa uttryck visar att, i vart fall beträffande sedvanerättsliga 

normer, tvingande folkrättsnormer får sina egenskaper genom staternas opinio 

juris.
81

 På motsvarande sätt tillskrivs traktaträttsliga normer denna karaktär 

genom att så anges i den relevanta traktaten.
82

 Även för det fall att allmänna 

rättgrundsatser skulle kunna vara en källa till jus cogens skulle det också krä-

vas en positiv handling för att de ska få denna karaktär.
83

 En viktig funktion 

hos detta tillägg i artikel 53 är att det belyser skillnaden mellan allmänna folk-

rättsnormer i stort och tvingande allmänna folkrättsnormer som specialfall av 

dessa. Som Rozakis konstaterar
84

 hade det varit obegripligt om staterna ville att 

samtliga allmänna folkrättsnormer skulle vara tvingande. Det viktigaste att 

förstå när det gäller begreppen godta och erkänna är att egenskapen ingen av-

vikelse tillåten tillskrivs en norm med hjälp av de ordinära rättskällorna inom 

folkrätten; sedvanerätten och traktaträtten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79

 Dörr & Schmalenbach, s. 920. 
80

 Rozakis, s. 75. 
81

 Dörr & Schmalenbach, s. 919-920. Jag återkommer till frågan om staternas opinio 
juris längre fram.  
82

 Dörr & Schmalenbach, s. 920. 
83

 Dörr & Schmalenbach, s. 921 para. 50. Detta är definitivt ett krav som sällan skulle 
uppfyllas. Se ovan under Kriterium 1 och not 65 för frågan om allmänna rättsgrundsat-
ser kan vara jus cogens samt Hannikainen, s. 242-246. 
84

 Hannikainen, s. 75-76. 
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3.4 Det internationella samfundet 

 

3.4.1 Inledning 

 

Första gången det inom folkrätten talades om ett internationellt samfund (inter-

national community) var i Lotus-fallet från PCIJ.
85

 Där konstaterade domstolen 

att 

 

“Whenever it appears that all nations constituting the international community 

are in agreement as regards the acceptance or the application in their mutual 

relations of a specific rule of conduct, this rule becomes part of international 

law (...)”
86

  

 

Som synes menade domstolen att det internationella samfundet utgörs av na-

tioner medan man i Wienkonventionens artikel 53 som bekant talar om ett in-

ternationellt statssamfund (community of states). Internationellt statssamfund 

har en motsvarighet i tysk rätt i begreppet Völkerrechtgemeinschaft.
87

 Även om 

nationer (särskilt de europeiska) allt sedan den Westfaliska freden
88

 har haft 

gemensamma intressen och förbindelser med varandra
89

 var det först efter det 

första världskriget statssamfundet, genom Nationernas Förbund, på rättslig väg 

organiserade sig.
90

 Emellertid brukades inte termen statssamfund (community 

of states) utan det var snarare fråga om a society of states.
91

 Fassbender menar 

att ett rättsligt samfund uppstår så snart det finns rättsregler, oavsett om de är 

bilaterala, multilaterala eller konstitutionella.
92

  

 

                                                 
85

 Dörr & Schmalenbach, s. 911.  
86 S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7), para 162.  
87

 Fassbender, Bardo, The United Nations Charter as the Constitution of the Interna-
tional Community, Koninklijke Brill NV, 2009, s. 68. En rak svensk översättning av 
detta begrepp är folkrättsgemenskap. Detta begrepp var liktydigt med statsgemen-
skap, se Ibid., not. 279. 
88

 År 1648. 
89

 Se Hannikainen, s. 25 f.  
90

 Se uttalandet av Ecuadors representant på UNCLT, First session, s. 171 para 25.  
91

 Se Hannikainen, s. 25 f. om a society of states samt i övrigt för en grundlig redogö-

relse för jus cogens under perioden fram till Wienkonventionen. 
92

 Fassbender, s. 66.  
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Föregående stycke har gett en antydan om hur begreppet internationellt stats-

samfund i artikel 53 ska tolkas. Det finns dock anledning att titta lite närmare 

på en fråga som uppkommer i anknytning till denna tolkning; nämligen huru-

vida internationella organisationer och andra folkrättsliga entiteter genom defi-

nitionen är uteslutna som rättsbildande agenter i detta sammanhang.
93

 För tyd-

lighetens skull bör anmärkas att redogörelsen nedan främst har giltighet för jus 

cogens även om det till största del gäller också för traktaträtten och sedvanerät-

ten i stort. Däremot är soft law en fråga som inte berörs eller avses med reso-

nemanget nedan.   

 

3.4.2 Internationella organisationer som en del av det internatio-

nella samfundet  

 

I artikel 53 talas det enbart om ett statssamfund, en ordalydelse som tycks ex-

kludera internationella organisationer och andra entiteter som normgivande 

agenter inom folkrätten. Som Dörr och Schmalenbach
94

 bekräftar är det tvek-

löst staterna som är huvudrollsinnehavare när det kommer till bildandet av jus 

cogens och inom folkrätten i stort; även om dessa ofta agerar i eller genom 

internationella organisationer när de uttrycker sin opinio juris rörande en viss 

fråga. Definitivt är det också så att inga ordinära folkrättsnormer kan bli tving-

ande utan staternas medgivande till detta.
95

 Dock är inte det främsta syftet med 

artikel 53 att förklara hur en tvingande folkrättsnorm bildas
96

 utan att stadga att 

en traktat i strid med en tvingande folkrättsnorm är ogiltig samt att i generella 

ordalag ge vissa kriterier för att underlätta för stater och domstolar att identifie-

ra dessa normer.
97

 Således är det måhända tveksamt om ett utelämnande av 

stats- i det internationella statssamfundet hade haft någon påverkan på bildan-

det av tvingande folkrättsnormer, då staterna alltjämt är suveräna normgivare 
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 I Wienkonventionen avses med internationella organisationer mellanstatliga organi-
sationer, se artikel 2(2) f) VCLT. 
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 Dörr & Schmalenbach, s. 911 
95

 Rozakis, s. 74-76. Se dock för diskussion kring andra möjliga förklaringsmodeller. 
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 Linderfalk, Ulf, The Creation of Jus Cogens - Making Sense of Article 53 of the Vi-
enna Convention, ZaöRV 71 (2011), 359-378, s. 362-363. Hädanefter Linderfalk, The 
Creation of Jus Cogens. 
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 Yearbook of the International Law Commission, 1976, vol. II, Part Two, A/31/10, s. 
102 para 18. 
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inom folkrätten.
98

 Dörr och Schmalenbach konstaterar vidare att FN:s säker-

hetsråd däremot kan påverka modifieringsprocessen av jus cogens när de age-

rar under kapitel 7 i stadgan.
99

 Desamma redogör också för rädslan och oviljan 

hos ILC att under arbetet med VCLT II
100

 jämställa internationella organisatio-

ner med stater genom att exkludera av stats- ur definitionen i artikel 53 i denna 

konvention. I övrigt är doktrinen relativt tystlåten kring frågan om varför 

tillägget stats- gjorts i Wienkonventionen när det i övrigt alltsomoftast talas om 

det internationella samfundet.
101

 En trolig förklaring är dock att parterna till 

konventionen helt enkelt velat betona med all önskvärd tydlighet att det är de-

ras rättsliga övertygelser och överenskommelser som är avgörande för vilka 

normer som får status som tvingande folkrättsnormer; något som staterna lade 

stor vikt vid utformningen av artikel 53 av Wienkonventionen.
102

 Med hänsyn 

till det som redogjorts för ovan synes det för övrigt en aning märkligt att ILC 

ifrågasätter och menar att uttrycket det internationella statssamfundet skulle 

vara något kontroversiellt.
103
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 Förutsatt att uttryckligen inget annat än staternas praxis och opinio juris tillerkänns 

betydelse för rättsbildningen, vilket inte torde ha varit fallet även om tillägget “stads-” 
exkluderats i artikel 53.  
99

 T.ex. då stater är förpliktade att genomföra resolutioner antagna av Säkerhetsrådet 

enligt artikel 25 i FN-stadgan. Enligt artikel 103 i FN-stadgan har dessa företräde fram-
för alla andra folkrättsliga åtaganden förutom jus cogens, ILC, Fragmentation of Inter-
national Law, s. 169 och 176-178. 
100

 Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer 
eller internationella organisationer sinsemellan, Wien den 21 mars 1986 (SÖ 
1988:36). 
101

 Se t.ex. protokollen från UNCLT där det ofta talas om ett internationellt samfund 

utan att det för den delen synes mena något annat än vad definitionen i artikel 53 är 
ämnad att uttrycka. Som Indiens representant vid UNCLT, First session, första pleni-
sammanträdet slog fast så redan då “the international community was a community of 
states”, s. 3 para 20.  
102

 Se Rozakis, s. 76 som menar att jus cogens natur såsom det är uttryckt i nationella 
rättssystem varifrån de ursprungligen kommer innebar en fara för missbruk av nor-
merna och att just därför betoningen på samtycke som grund för de legala förpliktel-
serna är det mest effektiva skyddet mot sådant missbruk och mot felaktiga uppfatt-
ningar om vilka normer som är tvingande.  
103

 ILC, Fragmentation of International Law, s. 190. 
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3.4.3 En liten parantes: Internationellt samfund i den betydelse 

termen har beträffande erga omnes-förpliktelser samt skillnader 

och likheter mellan dem och jus cogens 

 

Begreppet internationellt statssamfund i sin helhet var som vi sett före Wien-

konventionen nästintill helt främmande för folkrätten. ILC: särskilda rapportör 

Fitzmaurice diskuterade dock skillnaden mellan å ena sidan traktater som ger 

upphov till bilaterala förpliktelser gentemot andra stater (international agree-

ments) och å andra sidan de som ger upphov till mer absoluta skyldigheter 

(gentemot det internationella samfundet (även om denna terminologi inte ut-

tryckligen används.))
104

 De senare benämns ibland law-making treaties. Det 

var denna typ av tankebanor som sedermera gav upphov till idén om erga om-

nes-förpliktelser; regler som förpliktar stater gentemot det internationella sam-

fundet och där vilken stat som helst kan åberopa ansvar för brott mot dem.
105

  

 

I artikel 1 i sin resolution Obligations Erga Omnes In International Law
106

 

definierar Institut de Droit International erga omnes-förpliktelser enligt följan-

de: 

 

For the purposes of the present articles, an obligation erga omnes is: 

 

(a) an obligation under general international law that a State owes in any giv-

en case to the 

international community, in view of its common values and its concern for 

compliance, so that a 

breach of that obligation enables all States to take action; or 
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 ILC, Fragmentation of International Law, s. 195. Som exempel nämner han Folk-
mordskonventionen (Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folk-
mord (genocide). New York den 9 december 1948, (SÖ 1952:64)), Yearbook of the 
International Law Commission, 1958, vol. 2, (A/CN.4/SER.A/1958/Add.l), s. 44. para. 
91.  
105

 ILC, Fragmentation of International Law, s. 193. 
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 Obligations and Rights Erga Omnes in International Law, Institut de Droit Interna-
tional, the Krakow Session, Annuaire de l’Institut de Droit International (2005). 
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(b) an obligation under a multilateral treaty that a State party to the treaty 

owes in any given 

case to all the other States parties to the same treaty, in view of their common 

values and concern for compliance, so that a breach of that obligation enables 

all these States to take action. 

 

Som framgår av artikeln kan tveklöst både traktat- och sedvanerättsliga regler 

ge upphov till erga omnes-förpliktelser.
107

 

 

Dock måste en åtskillnad göras mellan att vara förpliktad gentemot det interna-

tionella statssamfundet och kravet på att en norm ska vara godtagen och erkänd 

av detsamma i sin helhet. Att alla stater kan åberopa ansvar för brott mot en 

erga omnes-förpliktelse innebär nödvändigtvis inte att det krävs att alla stater 

måste ha godtagit och erkänt en allmän folkrättsnorm som en från vilken ingen 

avvikelse är tillåten för att den ska bli tvingande. Dessutom kan det hävdas att 

en stat kan vara exkluderad från det internationella samfundet och att det där-

vid är tveksamt om den kan åberopa ansvar för brott mot erga omnes-

förpliktelser.
108

 Även om det först och främst är stater som är de som har möj-

lighet att åberopa ansvar för brott mot reglerna innebär det inte i sig att det är 

desamma som är offren vid brott mot dem. De områden där flest erga omnes-

regler vuxit fram är utan tvekan MR-området och inom internationell humani-

tär rätt.
109

 Individerna är tveklöst de som lider direkt skada av att en stat bryter 

mot en regel av någon av dessa typer. Däremot antas att brott mot någon sådan 

regel också är ett brott mot ett intresse hos det internationella samfundet i sin 

helhet.
110

 Vad har då dessa båda koncept gemensamt?  

 

Både jus cogens och erga omnes-förpliktelser skiljer sig från den för folkrätten 

karaktäristiska konsensusprincipen. Enligt huvudregeln är stater, som redo-

gjorts för ovan, enbart bundna av vad de har samtyckt till att bli bundna av. 

Undantaget från detta är som vi har sett tvingande folkrättsnormer, jus cogens. 

Dessa regler binder även stater som inte har samtyckt att bli bundna av dem. 
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 ILC, Fragmentation of International Law, s. 203. 
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 ILC, Fragmentation of International Law, s. 199.  
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En annan folkrättslig grundbult är reciprocitet. Liksom vid ett civilrättsligt 

avtal utbyter stater skyldigheter och förpliktelser och den ena statens prestation 

av föremålet för avtalet är avhängig den andra statens dito och vice versa. I 

vanliga fall är det enbart parter till en konvention som kan föra talan om brott 

mot densamma. Erga omnes-förpliktelser är ett undantag härifrån. Även en stat 

som inte är ansluten till konventionen i fråga kan föra talan om statsansvar för 

brott mot den. Således har de två regeltyperna gemensamt att de skapar rättig-

heter eller skyldigheter
111

 även för stater som inte har samtyckt till dem. An-

ledningen till det är som nämnts att föremålen de anses skydda är av intresse 

för hela det internationella samfundet. Effekterna av agerande i strid med den 

typen av regler presumeras inte kunna begränsas till bilaterala relationer. 

 

Relationen mellan erga omnes-förpliktelser och jus cogens-reglerna är inte helt 

okomplicerad. Avsaknaden av någon auktorativ uppräkning av regler av de 

olika typerna försvårar situationen. Som ILC
112

 konstaterar torde det var gans-

ka klart att samtliga normer som har status som jus cogens likväl innebär erga 

omnes-förpliktelser, eftersom stater under jus cogens är förpliktade gentemot 

det internationella statssamfundet snarare än bilateralt gentemot de stater som 

är parter till den relevanta konventionen eller bundna av den sedvanerättsliga 

regeln. Dock kan det omvända inte sägas gälla eftersom det inte kan hävdas att 

en norm är tvingande enbart av anledningen att alla stater har ett intresse av att 

förpliktelserna normen innebär uppfylls.  

 

Om man godtar resonemanget ovan kan slutsatsen dras att en skillnad mellan 

jus cogens och erga omnes-förpliktelser är att alla stater har ett intresse av att 

den senare typen av regler följs men endast en begränsad del av statssamfundet 

är förpliktad enligt regeln.
113

 Det internationella statssamfundet kan inte sägas 

ha ett så pass tvingande intresse av att alla stater följer normerna att de måste 

binda även de stater som inte har samtyckt till det. Inte heller anses reglerna 

skydda så pass viktiga intressen att en avvikelse från dem aldrig kan vara berät-
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 D.v.s. en förpliktelse gentemot en tredje stat att avstå från ett visst handlingssätt. 
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tigad. Däremot är intresset dock tillräckligt starkt för att motivera ett visst av-

steg från konsensusprincipen.
114

 När det kommer till jus cogens å andra sidan 

följer av det föregående att det internationella samfundet i helhet har ett tving-

ande intresse av att varje stat, dvs. hela statssamfundet universellt, inte under 

några omständigheter bryter mot en tvingande allmän folkrättsnorm.  

 

Ovan har åskådliggjorts hur konceptet internationellt samfund fungerar på 

andra sidan av en regel, dvs. som kriterium för att fastställa att en regel är av 

erga omnes-karaktär och därmed för att avgöra vem som kan åberopa statsan-

svar för brott mot den. Utan att gå in närmare på kriterierna för att identifiera 

erga omnes-förpliktelser
115

 eller hur dessa normer bildas bör det betonas att det 

internationella samfundet i bemärkelsen erga omnes-förpliktelser hänför sig till 

en egenskap hos själva regeln som, eftersom alla jus cogens-normer också in-

nebär erga omnes-förpliktelser, även återfinns hos de förra. Egenskapen på-

minner om de egenskaper en tvingande allmän folkrättsnorm tillerkänns genom 

andrakategorins jus cogens-regler.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet internationellt samfund i den 

betydelse det har för erga omnes-förpliktelser inte är helt överensstämmande 

med begreppet internationellt statssamfund i artikel 53. Det internationella 

statssamfundet innefattar stater men näppeligen mer än så. Internationellt sam-

fund är däremot ett vidare begrepp som blivit alltmer vanligt förekommande.
116

 

Härvid bör det återigen påminnas om att det är tveksamt om det hade inneburit 

någon skillnad för den tvingande folkrättens del om det vidare begreppet valts 

istället för det snävare; den rättsbildande processen inom folkrätten med dess 

starkt förankrade struktur torde inte påverkas av vilket ordval som görs i en-

skild konvention. Om något hade en sådan innebörd av artikeln varit föga 

överensstämmande med staternas inställning till och avsikt med Wienkonven-

                                                 
114

 Särskilt beträffande tillåtligheten av modifikation inter se, se nedan under denna 

rubrik. 
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 Som har framgått kan dessa förpliktelser identifierats genom att undersöka om 
förpliktelsen är “bilateraliserbar”, något som framgår av vem som är förmånstagare av 
normens uppfyllelse. 
116

 Se för en redogörelse för var detta begrepp mer förkommer, Fassbender, s. 66-69. 
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tionen.
117

 Då alla tvingande folkrättsnormer också innebär erga omnes-

förpliktelser har det varit relevant att redogöra för de senare då de är en egen-

skap hos de förra. Det innebär som nämnts att de kan användas som ett kriteri-

um för att identifiera jus cogens. 

 

 

3.5 Det internationella samfundet i sin helhet 

 

Sist ut i denna del av Wienkonventionens artikel 53 är uttrycket i sin helhet 

som föregås av det internationella statssamfundet. Som vi tidigare har sett in-

nebär kriteriet allmän folkrättsnorm ett kvantitativt krav på staternas acceptans 

och erkännande av reglerna för att de ska erhålla karaktären allmänna. Kravet 

på dubbelt samtyckte innebär att staterna för det första samtycker till att bli 

bundna av regeln i sådan utsträckning att det är fråga om en allmän folkrätts-

norm; men som nämnts är inte detta i sig tillräckligt för att den ska bli tvingan-

de. För att så ska ske krävs för det andra att det internationella statssamfundet i 

sin helhet har godtagit och erkänt normen som en norm från vilken ingen avvi-

kelse är tillåten. Eftersom det redan har redogjorts för vad det internationella 

statssamfundet är återstår att klargöra hur uttrycket i sin helhet ska tolkas. Av 

redogörelsen i föregående delar är det tveksamt om det går att dra några slut-

satser om exakt vad som krävs för att en norm ska bli tvingande. Även om vi 

med någorlunda precision kan definiera det internationella statssamfundet 

kvarstår vissa frågetecken. Krävs det att hela det internationella statssamfundet 

har godtagit och erkänt normen som tvingande eller är ett mindre antal stater 

tillräckligt? Om det senare är fallet; hur många staters erkännande krävs i så 

fall? I denna del analyseras hur detta kvantitativa krav, som just uttrycket i sin 

helhet uppställer, ska tolkas.  

 

Uttrycket i sin helhet berördes under första UNCLT och det finns i protokollen 

därifrån tydligt förklarat vad staterna hade för avsikt med det. Uttalandet från-

ordföranden för Wienkonferensens redaktionskommitté, Mr. Yasseen, citeras 

                                                 
117

 Inte heller torde en sådan innebära att internationella organisationer, statliga eller 
icke-statliga, saknar betydelse för tvingande folkrättsliga reglers utveckling. 
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flitigt i doktrinen
118

 och ger en tydlig bild av hur uttrycket i sin helhet i artikel 

53 ska tolkas. Han förklarar att  

 

“by inserting the words "as a whole" in article 50 the Drafting Committee had 

wished to stress that there was no question of requiring a rule to be accepted 

and recognized as peremptory by all States. It would be enough if a very large 

majority did so; that would mean that, if one State in isolation refused to ac-

cept the peremptory character of a rule, or if that State was supported by a 

very small number of States, the acceptance and recognition of the peremptory 

character of the rule by the international community as a whole would not be 

affected.”
119

 

 

Som synes rådde det ingen tvekan om att uttrycket innebär ett kvantitativt krav 

på det antal stater som måste godta och erkänna en norm som en norm från 

vilken ingen avvikelse är tillåten för att den ska få status som jus cogens.
120

 Det 

innebär också uttryckligen att en väldigt stor majoritet kan påtvinga en liten 

minoritet de förpliktelser som en tvingande folkrättsnorm innebär.
121

 Den enda 

egentliga invändningen som restes mot uttrycket med den av Mr. Yasseen spe-

cificerade innebörden var den av Ghanas representant. Mr. Dadzie som han 

hette fruktade att den innebörd Mr. Yasseen tillskrev ordalydelsen det interna-

tionella samfundet i sin helhet redan var underförstått i uttrycket det interna-

tionella samfundet och att tillägget i sin helhet därför riskerade leda till att det 

tolkades till att betyda något annat än vad det var avsett att tolkas som.
122

 På 

den ghananska delegationens begäran röstades det därför separat om frågan om 

tillägget. Resultatet blev 57 röster för, 3 emot med 27 nedlagda röster. 
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 Se Rozakis s. 77 och Hannikainen, s. 210.  
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 UNCLT, First session, s. 472 p. 12. 
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 Se Dörr & Schmalenbach, s. 911, som med hänsyn just till förarbetena till VCLT 
kommer till samma slutsats. 
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 Detta återkommer jag till senare. 
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 UNCLT First session, s. 472 not. 14. Rozakis (Rozakis, s. 81-82), menar att vad 

den ghananska delegationen fruktade var att artikeln skulle tolkas som att den innehöll 
ett krav på universellt godtagande och erkännande. Som Rozakis också säger passar 
en sådan tolkning inte särskilt väl ihop med kravet på att det ska vara fråga om en 
allmän folkrättsnorm. Hade en sådan tolkning varit den korrekta hade termen univer-
sell folkrättsnorm sannolikt föredragits. 
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Effekten ordalydelsen medför är att den utesluter att någon enskild stat kan ha 

vetorätt mot bildandet och erkännandet av en tvingande folkrättsnorm.
123

 Detta 

torde gälla oavsett om denna stat har en dominerande ställning.
124

 ILC har se-

nare uttryckt samma åsikt beträffande just en potentiell vetorätt.
125

 Vidare tyd-

liggör ILC att i sin helhet innebär inte bara en majoritet av det internationella 

statssamfundet, utan alla väsentliga delar av det.
126

 De synes ha varit den härs-

kande uppfattningen att det inte krävs enhällighet för erkännandet av en norm 

som jus cogens men, som Australiens representant Mr. Harry uttryckte det, det 

inte heller ska vara fråga om “en majoritetsomröstning”
127

, och det får inte hel-

ler finnas någon större grupp skiljaktiga.
128

 En annan faktor av betydelse är de 

eventuella meningsskiljaktigas geografiska spridning.
129

  

 

 

 

3.6 Tvingande allmänna folkrättsnormer förpliktar stater 

gentemot det internationella statssamfundet 

 

 

Som rubriken säger förpliktar jus cogens gentemot det internationella samfun-

det. Detta innebär som vi har sett att alla normer som innebär jus cogens också 

innebär erga omnes-förpliktelser. Därmed blir de senare också ett kriterium när 

man ska fastslå att en viss norm kan inordnas under den förra kategorin.
130

 Som 

ILC också konstaterar
131

 är erga omnes-förpliktelser förpliktelser vilkas åtlyd-

nad hela det internationella samfundet har ett intresse i och detsamma måste 

därför gälla även tvingande allmänna folkrättsnormer. Dock är denna egenskap 
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 Detta synes också ha varit ett av de primära syftena med ordalydelsen, s. UNCLT, 
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 Dörr & Schmalenbach, s. 912. 
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inte unik för den senare typen av normer då det finns normer som innebär erga 

omnes-förpliktelser men som inte är jus cogens. Således är den inte heller en 

egenskap som följer av en jus cogens-regel av andra kategorin.  

 

 

3.7 En norm från vilken ingen avvikelse är tillåten 

 

3.7.1 Inledning 

 

Nu till den näst sista delen i definitionen av jus cogens i andra meningen av 

artikel 53 i Wienkonventionen. Den rör uttrycket som en norm från vilken ing-

en avvikelse är tillåten. Som nämndes ovan kan både sedvanerättsliga och trak-

taträttsliga regler utgöra allmänna folkrättsnormer och, om de har erkänts och 

godtagits som normer från vilka ingen avvikelse är tillåten, också jus cogens. 

Är så fallet har dem de särskilda egenskaper jus cogens-reglerna av andra kate-

gorin tillskriver dem. Att ingen avvikelse från en norm är tillåten kan ta sig 

olika uttryck beroende på vilken källan till den (potentiella) tvingande folk-

rättsnormen är: om normen ifråga härrör från en konvention, en sedvanerättslig 

regel eller en blandning av de två typerna.
132

 Det kvantitativa kravet på erkän-

nande och godtagande från det internationella statssamfundet är rent teoretiskt i 

vart fall detsamma oavsett om det rör en traktaträttslig eller sedvanerättslig 

norm.  

 

Frågan som återstår att besvara är som sagt vad det innebär att ingen avvikelse 

är tillåten. Hur tar sig detta uttryck? Denna fråga är också den om hur det inter-

nationella statssamfundet tillskriver en norm denna egenskap. Frågor som rör 

vad det innebär att ingen avvikelse är tillåten och hur detta tar sig uttryck är 

svåra att separera. Däremot finns det en skiljelinje som måste dras och det är 

den mellan vad som rent teoretiskt krävs för att tillskriva en norm dessa egen-

skaper och de frågor som rör bevis därom. De sistnämnda innefattar spörsmål 

rörande beviskrav och bevisvärdering. Åtskillnaden är särskild viktig vid sed-
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 Se Tunkin, s. 539 under IV.  
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vanerättsliga regler och blandade regler där staternas opinio juris behöver fast-

ställas men dessa hör måhända till de situationer där ett sådant företag är som 

svårast. Opinio juris är som vi kommer se sedvanerättens psykologiska element 

där det gäller att fastslå anledningen till varför en stat agerar på ett visst sätt.
133

 

Teoretiskt sett finns inget hinder mot att det internationella statssamfundet i sin 

helhet antar en närmast universell konvention med som enda innehåll att en 

viss folkrättslig norm ska vara jus cogens eller att ingen som helst avvikelse 

från den är tillåten. Dessvärre hör det i vart fall än så länge inte till vanligheter-

na.
134

  

  

Den hypotetiska kvasiuniversella konventionen som nämndes ovan har i sin 

otvetydighet en stor fördel gentemot sedvanerättsliga regler när det gäller att 

verka som bevis för att en norm godtagits som en tvingande allmän folkrätts-

norm. Eftersom lex posterior derogat legi priori gäller den före bestämmelser i 

äldre traktater som rör samma sak och om den enbart rör en viss norm och 

andra konventioner rör flera normer gäller enligt lex specialis derogat legi ge-

nerali-maximet den före dessa konventioner. Med artikel 53 innebärandes en 

normhierarki inom folkrätten
135

 gäller också att lex superior derogat legi infe-

riori och konventionen i sig hade inneburit att normen däri omedelbart fått sta-

tus som tvingade allmän folkrättsnorm. Så länge det inte är fråga om en kon-

vention av denna typ är det dock svårt att undvika att blanda in bevisfrågor när 

man har att fastställa en norms tvingande karaktär. Eftersom detta arbete främst 

fokuserar på traktaträtten som källa tills jus cogens behandlar det endast kort-

fattat sedvanerättsliga regler.  

 

Det finns en poäng med att artikel 53 lyder “från vilken ingen avvikelse är tillå-

ten.” Om man ponerar att den istället lytt “från vilken all avvikelse är förbju-

den” hade en sådan lydelse antytt ett krav på ett positivt uttryckt förbud mot 

varje tänkbar form av avvikelse. Snarare antyder formuleringen ett negativ 

krav på att det inte får finnas någon typ av regel som tillåter undantag från des-

sa normer; vilket kan vara av avgörande betydelse i bevishänseende. Vad som 
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 Se Akehurst, s. 40. 
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 Det kan med visst fog hävdas att så enbart skulle komma att ske i avsikt att kodifie-

ra sedvanerätt. 
135

 Jag återkommer till detta senare. 
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dock måste beaktas är att inom folkrätten avvikelse vanligtvis är huvudregel 

snarare än undantag.
136

 Två stater är som utgångspunkt fria att bestämma vad 

som ska gälla dem inter se även när de är bundna av multilaterala konventio-

ner.
137

 Med hjälp av erga omnes-konceptet kan dock denna huvudregel frångås 

i sådan mån att den beträffande just denna typ av regler snarare är att betrakta 

som ett undantag. Om således förbud mot avvikelse istället är huvudregeln 

behövs det endast fastställas huruvida det förekommer några undantag från 

den. 

 

Det är också därför det föreligger ett behov av att analysera de traktaträttsliga 

avvikelseformerna om man vill identifiera en traktaträttslig tvingande folk-

rättsnorm. Om det internationella statssamfundet i sin helhet antar en konven-

tion där de erkänner vissa av dess bestämmelser som jus cogens kan det ske i 

två syften. Antingen har man för avsikt att ge vissa regler en tvingande karaktär 

de tidigare saknat eller att kodifiera sedvanerättsliga regler som redan har den-

na status. Härvid synes det senare alternativet vara det mest sannolika. Om 

samfundet vill tillerkänna bestämmelser sådan karaktär får det anses självklart 

att avvikelser genom modifikationer inter se av eller reservationer till dem inte 

får vara tillåtna och inte heller frånträde från eller suspension av traktaten. Det-

samma måste också gälla för kodifikationsfallet; om så inte är fallet blir beviset 

(vilket är själva syfte med kodifikationen) för bestämmelsernas tvingande ka-

raktär synnerligen svagt.
138

 

 

En så vid innebörd av begreppet avvikelse (derogation) som ges i föregående 

stycke är måhända inte en som traditionellt förknippas med begreppet.
139

 Särskilt inom 

MR-området är det snarare starkt förknippat med avvikelse från vissa bestämmelser 

vid allmänna nödsituationer som innebär hot mot nationens fortbestånd, exv. såsom 

enligt artikel 4 i ICCPR.
140

 Även om ett förbud mot denna form av avvikelser har 

betydelse för tillåtligheten av traktaträttsliga avvikelser, vilket kommer visas på 
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 Dörr & Schmalenbach, s. 916 para 39. 
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i denna del, är det måhända otillräckligt för att fastställa en norms tvingande 

karaktär. Om exempelvis det osannolikt nog ges både ett förbud av typen ovan 

och en vidlyftig rätt till unilateralt frånträde i anslutning till en materiell be-

stämmelse i en konvention kan det utan inte vidare konstateras att den har en 

tvingande karaktär. Då i många fall möjligheten till traktaträttsliga avvikelser 

varken är uttryckligen förbjuden eller tillåten finns goda skäl att titta närmare 

på det traktaträttsliga ramverket kring dessa frågor såsom det uttrycks i Wien-

konventionen. Med anledning av vad som anförts i dessa två stycken har jag 

valt att göra en vid tolkning av begreppet avvikelses innebörd i artikel 53.  

 

För att effektivisera analysen av huruvida avvikelse från en traktaträttslig norm 

är tillåten och därmed kriteriet i artikel 53 uppfyllt kommer jag ta hjälp av erga 

omnes-konceptet, då även detta utgör ett kriterium för jus cogens. Som jag äm-

nar visa i denna del innebär denna metod att man enbart kommer behöva visa 

att fem kriterier är uppfyllda för att avgöra om en traktaträttslig norm kan iden-

tifieras som jus cogens.
141

 De första två har vi vid det här laget bekantat oss 

med och innebär (i) att normen är en allmän folkrättsnorm och (ii) att det kvan-

titativa kravet i artikel 53 är uppfyllt. Kriteria (iii) och (iv) är att (som vi kom-

mer se närmare om) uni- eller bilateral (inter se) reservation, modifikation, 

suspension, frånträde, uppsägning eller upphörande
142

 inte är uttryckligen tillå-

ten enligt konventionen respektive att normen innebär en erga omnes-

förpliktelse. Kriterium (v) innebär att avvikelse inte heller ska vara tillåten en-

ligt någon av ansvarsfrihetsgrunderna i kapitel V i Draft Articles on Responsi-

bility of States for Internationally Wrongful Acts.
143

 Kriterium (iii) och (iv) är 

sammankopplade på så vis att om konventionen är tyst ifråga om avvikelse, 

erga omnes-konceptet kan bidra till att avgöra om sådan är tillåten eller otillå-

ten.  
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 Jag kommer återkomma till hur det kvantitativa kravet nedan kan uppfyllas inom 

sedvanerätten.  
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 Dessa sex avvikelsegrunderna benämns här traktaträttsliga avvikelser eller avvi-

kelsegrunder. 
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3.7.2 De traktaträttsliga avvikelseformerna 

 

3.7.2.1 Inledning 

 

Under denna rubrik ämnar jag redogöra för de sex former av avvikelser som 

nämndes ovan. Jag tänker i tur och ordning behandla betydelserna av och för-

utsättningar för dem. Eftersom ett kriterium för att en norm ska vara jus cogens 

är att den innebär en erga omnes-förpliktelse kan konceptet som nämnts an-

vändas vid analysen av avvikelserna. Den största vikten i analysen kommer 

läggas vid de fall då en traktat inte uttryckligen stadgar varken att en viss typ 

av avvikelse är tillåten eller förbjuden. Min förhoppning är att kunna visa att en 

regel som innebär en erga omnes-förpliktelse inte kan avvikas från genom des-

sa för traktaträtten typiska metoder, om det inte uttryckligen stadgas i traktaten 

att så är tillåtet.   

 

Redogörelsen av dessa avvikelser ämnar inte vara fullständig utan syftar till att 

visa på huvuddragen i det traktaträttsliga avvikelseregelverket.  

 

3.7.2.2 Reservationer 

 

Reservation till traktater behandlas i Wienkonventionens 19:e artikel. Defini-

tionen ges däremot i artikel 2(1) d) som stadgar att en reservation är  

 

“en ensidig förklaring, oavsett formulering eller beteckning, avgiven av en stat 

vid undertecknande, ratifikation, godtagande eller godkännande av eller an-

slutning till en traktat i avsikt att utesluta eller modifiera rättsverkningarna av 

vissa bestämmelser i traktaten i förhållande till staten i fråga.”  

 

Artikel 19 anger att huvudregeln är att reservationer är tillåtna men fogar därtill 

tre situationer där sådana inte kan komma ifråga. Den första är enligt a) att re-

servation är förbjuden enligt traktaten och den andra är enligt b) att reservation 

inte kan göras när vissa tillåtna reservationer föreskrivs i traktaten och den ak-
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tuella reservationen inte är en av dem. Dessa fall är relativt okomplicerade ef-

tersom de går att utläsa direkt ur traktaten. 

 

Reservation enligt 19 c) är däremot en aning krångligare. Enligt denna får en 

reservation som inte omfattas av a) eller b) inte heller göras om den är ofören-

lig med traktatens ändamål och syfte. Vad innebär då detta? Normer som är de 

mest väsentliga i en konvention går typiskt sett inte att reservera sig mot, t.ex. 

artikel 2(1) i FN:s tortyrkonvention.
144

 Om vi vidare tar allmänna MR-

konventioner, vars materiella bestämmelser alltid är erga omnes-förpliktelser) 

är dessa särskilt olämpade för reservationer eftersom de typiskt sett ämnar ska-

pa en objektiv ordning snarare än ett bilateralt utbyte av rättigheter och förplik-

telser.
145

 Dessa innehåller alltsomoftast uttryckliga regler om reservation.
146

 I 

vissa fall kan reservationer till mindre viktiga materiella bestämmelser tillåtas 

om det skulle innebära en betydande ökning av antal stater bundna av andra 

bestämmelser som anses viktigare. Vidare görs en koppling mellan rätten till 

reservationer och om en norm i en traktat är tillåten avvika ifrån. Om normer i 

en traktat innehåller en regel som innebär att avvikelse från den inte är tillåten, 

såsom t.ex. artikel 4 i ICCPR, brukar det anses att dessa normer inte heller går 

att reservera sig mot. Dock medför inte ett sådant stadgande att de normer som 

avses däri innebär en uttömmande uppräkning av de normer till vilka reserva-

tioner är förbjudna.
147

 

 

Sammanfattningsvis får sägas att det i praktiken är uteslutet med reservation 

till normer som kan tänkas vara eller bli jus cogens. En del av definitionen av 

jus cogens är som vi sett just att en traktaträttslig norm som ämnar få de denna 

status inte kan tillåtas avvika ifrån. Existerar en regel som förbjuder avvikelse 

från vissa av reglerna i en MR-konvention torde det heller inte vara tillåtet att 

reservera sig mot dem. Vad som också måste beaktas är att reservationer också 

kan få betydelse för det kvantitativa kravet i artikel 53. Om antalet reservatio-

ner till en regel är för stort är detta krav inte uppfyllt. Om mot förmodan ett 
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New York, 10 december 1984. 
145

 Dörr & Schmalenbach, s. 267. 
146

 Dörr & Schmalenbach, s. 268. 
147

 Dörr & Schmalenbach, s. 274. 



45 

fåtal reservationer har tillåtits till en norm som inte är tillåten att avvika ifrån i 

övrigt och som trots reservationer uppfyller det kvantitativa kriteriet torde inte 

detta innebära ett hinder mot att regeln blir jus cogens och därmed blir tillämp-

lig även på stater som reserverat sig mot den.
148

 

 

3.7.2.3 Modifikation inter se 

 

Artikel 41 i Wienkonvention behandlar modifikation inbördes mellan två av 

parterna till en multilateral traktat men rymmer även upphörande inter se.
149

 

Sådan är tillåten i två situationer. Den ena är att konventionen uttryckligen 

godtar en sådan modifikation. Den andra situationen är att en sådan modifika-

tion inte är förbjuden och att den inte inverkar “på de övriga parternas utövan-

de av rättigheter eller fullgörande av förpliktelser” enligt konventionen samt 

“ej berör en bestämmelse från vilken en avvikelse är oförenlig med det effekti-

va förverkligandet av traktatens ändamål och syfte som helhet.” Med anledning 

av denna formulering uppstår flera frågor som behöver besvaras. Först och 

främst: vad innebär den beträffande att avvikelse enligt huvudregeln är tillåten 

från folkrättsliga regler? Vissa författare menar att med hänsyn till hur excep-

tionellt det är med modifikation av en multilateral traktat utan att en sådan möj-

lighet uttryckligen ges i traktaten; det är mer sannolikt att artikel 41 återspeglar 

en sedvanerättslig regel med följande innebörd:  

 

Såtillvida att inte modifikation medges i traktaten och så länge modifikationen 

inte står i strid med det huvudsakliga syftet med konventionen finns en möjlig-

het, men dock inte generell rätt till modifikation av traktaten.
150

 

 

En sådan sedvanerättslig regel torde vara en stark indikation på att beträffande 

multilaterala traktater, bilateral avvikelse är undantag snarare än huvudregel. 

Det finns ändå viss anledning till att redogöra närmare för bestämmelsen i arti-

kel 41.  
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Reservationer från erga omnes-förpliktelser torde som vi sett vara möjliga un-

der vissa förutsättningar och likaså att vara persistent objector till dessa. De är 

två av de främsta skillnaderna mellan normer av denna typ och jus cogens.
151

 

Här gör sig konsenusprincipen inom folkrätten tydligt gällande. Modifikation 

av normer däremot påverkas snarare av pacta sunt servanda-principen.
152

 Det 

första fallet rör friheten att välja att bli bunden av en regel och den andra att en 

regel man har gått med på att bli bunden av också i fortsättningen ska gälla. 

Därmed finns inte samma stöd för tillåtlighet av en sådan modifikation enligt 

dessa allmänna rättsgrundsatser.  

 

Vid denna redogörelse tas som utgångspunkt att traktaten är tyst ifråga om 

tillåtligheten av en bilateral avvikelse från den.
153

 Skulle modifikation av nor-

men inter se vara uttryckligt tillåten är den utesluten som tvingande allmän 

folkrättsnorm.
154

 Skulle sådan däremot vara förbjuden kan vi gå vidare i analy-

sen.
155

 Om vi börjar med erga omnes-förpliktelser så utgår de, som vi har sett 

ovan, ifrån en slags presumtion om att alla stater har ett intresse av att de följs. 

En stat är under en erga omnes-förpliktelse förpliktad gentemot samtliga stater 

i det internationella statssamfundet och dessa har i sin tur en motsvarande rät-

tighet i att denna stat följer sin förpliktelse och t.ex. avstår från att bryta mot 

det förbud normen i traktaten föreskriver. En sådan norm är av en absolut ka-

raktär.
156

 Här avses alltså innehållet i den eller de materiella bestämmelser 

konventionen är avsedd att beskydda. För att exemplifiera antar vi att den ma-

teriella bestämmelsen innehåller en mänsklig rättighet av första generationen. 

Eftersom det inte stadgas om huruvida modifikation är tillåten eller inte är vi 

hänvisade till artikelns moment (1) b).   
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Som visats ovan måste enligt detta moment två kumulativa kriterier vara upp-

fyllda för att modifikation ska vara tillåten.
157

 Det första kriteriet innebär ett 

krav på att modifikation inte får innebära förpliktelser eller rättigheter för en 

tredje stat
158

 och det andra att den inte rör en sådan bestämmelse från vilken 

avvikelse är oförenlig med det effektiva förverkligandet av traktatens ändamål 

och syfte som helhet. Erga omnes-förpliktelser innebär typiskt sett förpliktelser 

gentemot tredje stat. Den tredje staten har en motsvarande rättighet att staten 

inte bryter mot denna förpliktelse. Denna rättighet presumeras den tredje staten 

ha samtyckt till och om den sedermera fråntas tredje stat krävs dennes uttryck-

liga samtycke om så stadgas i traktaten.
159

  

 

Modifikation eller upphörande inter se av regler som innebär förpliktelser erga 

omnes eller erga omnes partes synes till natur vara omöjliga eftersom själva 

innebörden av modifikation enligt artikel 41 är att sådan enbart har rättslig ef-

fekt inter se.
160

 För ett sådant konstaterande bör dock först tittas närmare på i 

vad mån erga omnes-regler innebär förpliktelser i egentlig bemärkelse, en fråga 

som hittills inte berörts i arbetet. 

 

Det finns nämligen inom doktrinen en viss osäkerhet kring om så är fallet. Av 

avgörande betydelse menar vissa är frågan om den påstådda rättigheten är 

verkställighetsbar, dvs. om vilken stat som helst angående erga omnes-

förpliktelser har ius standi.
161

  Dörr/Schmalenbach
162

 menar att ICJ i ett fall
163

 

utesluter förekomsten av en actio popularis
164

 för brott mot erga omnes-

förpliktelser eftersom ius standi saknas.
165

 Avsaknaden av actio popularis torde 

dock inte i detta fall ha berott på att ius standi saknats. ILC konstaterar däremot 
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att de allmänna reglerna för statsansvar likväl gör sig gällande beträffande 

mänskliga rättigheter även när det relevanta forumet inte tillåter en actio popu-

laris.
166

 Alltså var det domstolen som saknade jurisdiktion snarare än att parts-

behörighet saknades. Vidare har ILC i Draft Articles on the Responsibility of 

States for Internationally Wrongful Acts artikel 48(1) b) accepterat brott mot 

erga omnes-förpliktelser som en grund enligt vilken varje stat kan göra gällan-

de statsansvar mot den som brutit mot förpliktelsen. 

 

Då det inte med fullständig säkerhet kan sägas att modifikationen inte uppfyller 

det första av de två kumulativa kriterierna krävs en analys också av det andra. 

Härvid gör sig samma aspekter gällande som beträffande reservationer. Det 

andra kravet för en modifikations tillåtlighet enligt artikel 41 var att en sådan 

inte ska beröra en bestämmelse från vilken en modifikation är oförenlig med 

det effektiva förverkligandet av traktatens ändamål och syfte som helhet. Här-

vid blir av avgörande betydelse för bedömningen vilken typ av förpliktelse det 

är fråga om. Som vi har sett är erga omnes-förpliktelser inte den typ av förplik-

telse som kan sönderdelas till stort antal bilaterala förpliktelser; och det är för 

den sistnämnda typen modifikation inter se kan komma på fråga.
167

 Exempel-

vis MR-normer bygger inte på ömsesidighet, varvid de andra staternas uppfyl-

lelse av sina förpliktelser inte är en förutsättning för någon annans dito. Istället 

är varje brott mot en sådan regel ett brott gentemot varje annan stat.
168

 Därmed 

får huvudregeln anses vara att varje modifikation inter se av en sådan regel är i 

strid med det effektiva förverkligandet av ändamålet och syftet med traktaten 

enligt 41 (1) b) (ii).
169

 Som ett ytterligare argument kan anföras det som gavs 

under reservationer ovan. Om en regel i en konvention är en sådan som enligt 

denna inte kan rättfärdigas (t.ex. de regler som avses artikel 4 i ICCPR) är som 

vi såg reservationer mot en sådan i strid med ändamålet och syftet med kon-
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ventionen. Därmed måste en motsvarande modifikation inter se vara i strid 

med det effektiva förverkligandet av detsamma.  

 

Av det ovan anförda framgår att modifikation inter se enligt artikel 41 inte en-

ligt huvudregeln är tillåten beträffande regler som innebär erga omnes-

förpliktelser och torde inte heller vara så enligt någon undantagsregel. Endast 

den typ av ändring som avses i artikel 40 blir därmed aktuell för denna typ av 

regler. Även om det är upp till parterna till varje enskild konvention att i god 

tro avgöra om man godtar en sådan modifikation
170

 kan det inte enbart därför 

sägas att en sådan enligt huvudregeln är tillåten. Det enda som härvid kan sägas 

ha betydelse är om parterna de facto tidigare medgivit sådana modifikationer. 

 

3.7.2.4 Upphörande, uppsägning och frånträde 

 

Om vi till en början studerar vad som gäller beträffande uppsägning av och 

frånträde från en traktat finner vi snabbt att liksom vid modifikation det finns 

två typsituationer. Dessa återfinns i artikel 54 resp. 56. Den första situationen 

reglerar fall då uppsägning och frånträde finns reglerat i konventionen, något 

som konventioner av den typ som kommer ifråga för jus cogens-status regel-

mässigt inte brukar innehålla. Den andra situationen är den då traktaten är tyst 

beträffande uppsägning och upphörande. Om vi inleder i artikel 54 kan vi kon-

statera att det är osannolikt att en konvention med bestämd upphörandetidpunkt 

skulle innehålla en tvingande allmän folkrättsnorm och existensen av en sådan 

torde utesluta att en norm i traktaten kan bli jus cogens. Detsamma torde gälla 

frågan om frånträde från en multilateral konventionen. Ges en generell sådan 

möjlighet (vilket torde vara väldigt ovanligt) i en multilateral konvention är 

avvikelse tillåten och därmed kan en norm däri inte vara jus cogens enligt arti-

kel 53. Artikel 54 ger parterna en andra möjlighet till upphörande av eller från-

träde från traktaten, detta genom samtliga parters samtycke och i samråd med 

övriga fördragsslutande stater. Det sistnämnda är ett processuellt krav som det 

inte är nödvändigt för förevarande arbetes del att gå in närmare på.
171

 Det förra 

kravet däremot har i flera hänseendet betydelse för traktaträtten som källa till 
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tvingande allmänna folkrättsnormer. Regeln avser som sagt två typsituationer, 

frånträde av en enskild stat och upphörande av traktaten i sin helhet. I båda 

fallen krävs medgivande av samtliga parter till traktaten.  

 

Om vi övergår till att analysera artikel 56 utgör den delvis ett komplement till 

artikel 54 b). Denna förra stadgar under vilka förutsättningar frånträde eller 

uppsägning får ske när möjligheten till detta inte är givet i traktaten. Som synes 

nämns inte upphörande i artikel 56 eftersom som vi har sett det är i princip 

omöjligt för parterna till en konvention att de facto omintetgöra möjligheten till 

ett senare upphörande av densamma.
172

 Istället är det enbart frånträde och upp-

sägning som berörs i artikel 56. För att räta ut eventuella frågetecken läsaren 

har kring vad skillnaden mellan uppsägning och frånträde är, och vad den 

skillnadens betydelse är för förevarande arbete, är det lika bra att en kort för-

klaring ges i det följande. Uppsägning ryms implicit i artikel 54. Det är en typ 

av frånträde som alltsomoftast regleras i traktaten, och om en stat vill frånträda 

traktaten genom uppsägning blir konsekvensen antingen att traktaten fortbestår 

(och parten frånträder), eller så upphör traktaten i och med frånträdet.
173

 Upp-

sägning i artikel 54 kan ske genom uppsägning enligt traktatens bestämmelser 

eller med samtliga parters samtycke. I det senare fallet blir det ju ingen princi-

piell skillnad mot “vanligt” frånträde.  

 

Medan artikel 54 uppställer ett krav på samtliga parters samtycke kan uppsäg-

ning eller frånträde ske unilateralt om det fastställts att en sådan möjlighet var 

avsedd att ges enligt traktaten eller är underförstådd av dess natur. Dock är 

detta en undantagsregel och kan bara ske under förutsättning att frågan om 

upphörande, uppsägning eller frånträde inte finns reglerad i traktaten. Artikel 

56 har betydelse för jus cogens eftersom den typ av traktater där dessa normer 

mest sannolikt återfinns regelmässigt inte innehåller någon bestämmelse om 

upphörande eller frånträde.
174

 Regeln i artikel 56 bygger på antagandet att om 

frågan om uppsägning eller frånträde finns reglerad i traktaten, sådan bestäm-

melse måste vara uttömmande om inte annat anges. Detsamma gäller för frågan 
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om upphörande; om det har bestämts ett visst upphörandedatum eller annan 

händelse av någon sort som innebär traktatens upphörande presumeras inte 

heller uppsägning eller frånträde kunna ske förrän detta datum eller denna hän-

delse har inträffat.
175

  

 

För att förstå vilka implikationer denna artikel har på kravet i artikel 53 om att 

ingen avvikelse från en norm får vara tillåten krävs en närmare titt på innehål-

let i den och i synnerhet vad som gäller för erga omnes-regler. Den första situa-

tionen där uppsägning eller frånträde kan komma ifråga är när det var parternas 

avsikt att sådan möjlighet skulle ges men så sedermera inte uttryckligt angivits 

i konventionen. Formuleringen innebär att en tolkning av traktaten görs och 

den tillsammans med andra möjliga bevis analyseras för att komma fram till 

om det faktiskt var så att parterna avsåg att en rätt till uppsägning eller frånträ-

de skulle ges. Emellertid är sådana klausuler så pass vanliga att en avsaknad av 

dem är en stark indikation på att parterna inte hade för avsikt att tillhandahålla 

en möjlighet till frånträde eller uppsägning.
176

 Detta i sin tur innebär ett högt 

beviskrav på en avvikande avsikt.
177

 

 

När det kommer till möjligheten till avvikelse enligt 56 b) kan vissa saker un-

der a) tas i beaktande även här. Total avsaknad av bevis på att en traktat var 

avsedd att ha uppsägnings- eller frånträdesklausul vägs emot att den typen av 

traktater vanligtvis har det. Av vilken natur är då de traktater som ger möjlighet 

till frånträde och vice versa? Om vi fortsatt utgår ifrån att det är mest sannolikt 

att en jus cogens-norm återfinns i en multilateral konvention på MR-området 

eller på humanitärrättens område, kan vi konstatera att den typen av konvention 

är en sådan som till sin natur anses gälla “för alltid.”
178

 Till exempel saknar 

ICCPR och ICESCR
179

 rätt till frånträde och uppsägning (däremot finns upp-

sägningsbestämmelser i UNCAT och Folkmordskonventionen). Sammanfatt-
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ningsvis kan sägas utifrån redogörelsen ovan att det torde vara väldigt 

osannolikt att en part till en multilateral MR-konvention har rätt till frånträde 

eller uppsägning när sådan inte uttryckligen ges i konventionen. Jag kommer 

längre fram återkomma till frågan vad det innebär för möjligheten att en norm i 

en sådan konvention ska kunna bli jus cogens.  

 

Sammanfattningsvis synes upphörande av eller uppsägning eller frånträde från 

en multilateral konvention inte kunna ske utan samtliga parters samtycke (samt 

tredje stat om så fordras) om en sådan möjlighet inte uttryckligen föreskrivs i 

konventionen. Relevansen av argumentet att en traktaträttslig regel inte kan 

vara jus cogens eftersom dess upphörande eller modifikation med samtliga 

parters samtycke inte kan uteslutas är dock obefintlig.
180

 Eftersom en norm 

som är relevant för ett arbete om jus cogens enligt definitionen i artikel 53 mås-

te vara en allmän folkrättsnorm innebär det också att upphörande eller modifi-

kation genom samtliga parters medgivande likväl måste ske medelst en allmän 

folkrättsnorm. Då till och med en tvingande allmän folkrättsnorm kan komma 

att upphöra eller modifieras genom en allmän folkrättsnorm, vilket vi kommer 

se nedan under modifikation av jus cogens, kan detta inte vara ett avgörande 

kriterium för fastställandet av en traktaträttslig norm som jus cogens. Dessutom 

kan det hävdas att om en norm har upphört genom samtligas samtycke den 

självklart inte kommer ifråga som jus cogens och om en norm har modifierats 

med samtligas samtycke, det är den modifierade varianten man har att ta ställ-

ning till som potentiell jus cogens-kandidat. Eftersom även en allmän sedvane-

rättslig norm kan modifieras eller komma att upphöra genom en senare allmän 

folkrättsnorm hade också denna rättskälla enligt samma logik varit att utesluta 

som källa till jus cogens.  

 

3.7.2.5 Suspension181
 

 

Det som återstår att redogöra för innan samtliga former av avvikelse i VCLT 

har behandlats är suspension. Artikel 59 kommer jag inte beröra då samma 

                                                 
180

 Som t.ex. Byers använder sig av (se s. 221). 
181

 Det bör beaktas att suspension inte hör till vanligheterna inom folkrätten, allra 
minst för multilaterala konventioner inom MR- eller det humanitärrättsliga området, 
Dörr & Schmalenbach, s. 1005. 
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argument gör sig gällande där som i artikel 54 om ändring eller upphörande 

med samtliga parters medgivande. Suspension i artikel 57 och 58 ställer upp 

kriterier som är lite av en blandning av dem som finns i de tidigare artiklarna 

jag har redogjort för. Artikel 57 möjliggör suspension under samma förutsätt-

ningar som upphörande eller frånträde enligt artikel 54. Suspension mellan två 

eller flera parter enligt artikel 58 är möjlig under ungefär samma förutsättning-

ar som modifikation enligt artikel 41, dock ser kriteriet i led b) lite annorlunda 

ut.  

 

Det finns tre typsituationer. Enligt den första är suspension för den ifrågava-

rande bestämmelsen tillåten enligt traktaten och sådan är då självfallet möjlig. 

Motsatsvis gäller också att när sådan är uttryckligen förbjuden för en viss be-

stämmelse i traktaten den lika självklart är omöjlig. Den tredje situationen, 

vilken är artikel 58:s främsta uppgift att lösa, är den då traktaten tiger om möj-

ligheten till suspension för just denna bestämmelse. När så är fallet krävs vida-

re enligt a) först och främst att den inte påverkar de övriga parternas rättigheter 

eller förpliktelser enligt traktaten, något som vi har sett regelmässigt är fallet 

vid erga omnes-förpliktelser. Enligt b) får inte heller suspensionen vara ofören-

lig med traktatens ändamål och syfte. En anledning till detta krav är att suspen-

sionen inte skall kunna användas som förtäckta reservationer, t.ex. om de gäller 

under allt för lång tid. Förenligheten med en traktats syfte kan påverkas av just 

detta.
182

 Om vi ser till den hypotetiska MR-konvention vi tidigare har laborerat 

med är de materiella bestämmelser som utgör så att säga kärnan i en MR-

konvention typexempel på en kategori av bestämmelser från vilka suspension 

anses oförenligt med dess ändamål och syfte.
183

  

 

3.7.3 Sammanfattning av avvikelser i Wienkonventionen 

 

Som vi har sett finns det i princip inga situationer där ensidig eller bilateral 

avvikelse från materiella bestämmelser med erga omnes-status i multilaterala 

traktater är tillåtna. Även om sådana möjligheter generellt sett ges i Wienkon-

vention (dock som undantagsregel snarare än huvudregel) blir de inte tillämpli-
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183
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ga på de typer av normer som blir aktuella för jus cogens-status. De fall där 

huvudregeln tillåter avvikelse även från erga omnes-förpliktelser uppställs 

samtidigt ett krav på samtliga parters samtycke, och även tredje stats samtycke 

för modifikation om ett sådant krav framgår av traktaten. Som nämndes tidiga-

re kan även det internationella statssamfundet ersätta en allmän sedvanerättslig 

regel med en ny dito eller med en traktaträttslig regel av samma karaktär. 

 

Frånträde är dock den enda av de avvikelseformer som kräver samtliga parters 

samtycke som är av något intresse. Hade normen upphört genom samtliga sam-

tycke hade normen inte diskuterats i jus cogens-sammanhang och hade den 

modifierats mellan samtliga parter hade det varit den modifierade versionen vi 

hade haft att ta ställning till som potentiell jus cogens-kandidat. Om det konsta-

teras att parterna till en konvention som i övrigt uppfyller kriterierna i artikel 

53 däremot historiskt sett har medgivit frånträde trots att en uttrycklig rätt till 

detta saknats i konventionen finns det anledning att betvivla att det internatio-

nella statssamfundet betraktar någon norm i en sådan konvention som jus co-

gens. 

 

Det är däremot svårare och till synes meningslöst att spekulera i om något som 

inte har skett kommer att inträffa i framtiden och dra slutsatser utifrån det. I 

sådana fall är det måhända lämpligare att stater i sin praxis uttrycker att en 

norm i en sådan konvention är jus cogens och inväntar det övriga statssamfun-

dets reaktion på detta.  

 

Det bör poängteras att inget av det som nu anförts utesluter att en traktat ut-

trycker en rätt till t.ex. modifikation inter se men sådan ändå inte är tillåten 

eftersom normer i traktaten innefattar regler som sedvanerättsligt har fått status 

som jus cogens. Antingen kan en sådan modifikation visserligen ske men den 

saknar rättslig verkan, eller så kan den inte ske eftersom normen är jus cogens. 

Detsamma kan vara fallet vid samtliga former av avvikelse, både traktaträttsli-

ga och andra, och är en aspekt av folkrätten man ständigt måste ta i beaktande.  

 

En ytterligare fråga som det finns en poäng i att beröra är den om erga omnes 

partes-förpliktelser. På samma sätt som erga omnes-förpliktelser gäller mot det 
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internationella statssamfundet gäller dessa mot samtliga parter till konventio-

nen men där förpliktelserna inte kan delas upp i stort antal bilaterala förpliktel-

ser som parterna har visavi varandra.
184

 Även om bedömningen när det gäller 

avvikelse oftast blir densamma som den beträffande erga omnes-förpliktelser, 

med undantag för de situationer där samtycke från tredje stat krävs, är det tvek-

samt om denna regeltyp har någon betydelse för jus cogens-konceptet i all-

mänhet och detta arbete i synnerhet. Jag uteslöt tidigare de normer som inte 

innebär erga omnes-förpliktelser från att kunna bli jus cogens, då jag angav det 

sistnämnda som ett kriterium för denna status. Det torde dock vara svårt att 

tänka sig en traktat som uppfyller kravet i artikel 53 på kvasiuniversellt godta-

gande men som samtidigt inte innebär förpliktelser gentemot det internationella 

statssamfundet utan enbart mellan parterna till konventionen.  

 

I och med detta har samtliga former av avvikelser i Wienkonvention på ett eller 

annat sätt redogjorts för. Syftet med denna redogörelse var att visa på att hu-

vudregeln beträffande erga omnes-förpliktelser är att avvikelse inte är tillåten 

snarare än tvärtom och eftersom artikel 53 uppställer ett krav på att ingen avvi-

kelse ska vara tillåten (snarare än att all avvikelse ska vara förbjuden) denna 

regeltyp (mer specifikt de materiella bestämmelserna däri) generellt sett upp-

fyller detta krav så länge konventionen ifråga inte uttryckligen tillåter någon 

form av avvikelse. Närmare bestämt är det rätten till unilateral och bilateral 

avvikelse som är central för att avgöra om avvikelse är tillåten och jus cogens-

status därmed utesluten. Folkrätten innehåller till sin natur vissa element som 

medför att det aldrig går att utesluta varje form av ändring av dess regler. Des-

sa element saknar dock betydelse för potentialen hos en norm att bli jus cogens.  

  

3.7.4 Avvikelse enligt ansvarsfrihetsgrunderna i ILC:s Draft Articles 

on State Responsibility 

 

Det finns vissa situationer i vilka det har menats att en avvikelse från en norm 

kan vara godtagbar utan att det påverkar denna norms möjlighet att vara jus 

                                                 
184

 Samtliga parter till en konvention innehållandes denna typ av regler anses ha ett 
gemensamt intresse av att varje part följer förpliktelserna i traktaten, varvid avvikelse 
inter se är i strid med övriga parters intresse. 
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cogens. Hannikainen redogör
185

 förtjänstfullt för allmängiltiga undantagssitua-

tioner inom folkrätten utifrån ILC:s lagförslag Draft Articles on Responsibility 

of States for Internationally Wrongful Acts.
186

 Han kommer till slutsatsen att 

det finns två situationer då avsteg från jus cogens skulle kunna vara tillåtet: 

rena force majeure-situationer och nödsituationer (distress).
187

 De förstnämnda 

är situationer då det, pga. en oemotståndlig kraft eller oförutsedd händelse bor-

tom statens kontroll inte utefter förutsättningarna varit materiellt möjligt att 

handla i enlighet med normen.
188

 Undantag från denna ansvarsfrihetsgrund 

görs i samma artikel för (1) de fall då force majeure-situationen helt eller del-

vis är orsakad av den stat som åberopar den som ansvarsfrihetsgrund och (2) 

för de fall då staten ifråga förutsatt risken att situationen skulle inträffa. 

 

Nödsituationer
189

 å andra sidan är situationer då en stats brott mot en jus co-

gens-norm sker genom att den eller de personer som utför den handling som 

utgör brottet inte har någon reellt val annat än att utföra handlingen om de vill 

rädda sina egna eller sina närståendes liv. Liksom artikel 23 anger artikel 24 

två situationer då denna inte kan åberopas som ansvarsfrihetsgrund. Den första 

är när staten som åberopar artikel 24 helt eller delvis varit delaktiga i att nödsi-

tuationen uppstått och den andra när handlingen (brottet mot förpliktelsen) 

ifråga sannolikt kommer orsaka jämförbar eller större fara.  

 

Sedan Hannikainens redogörelses tillkomst (1988) har dock ILC hunnit omar-

beta dessa artiklar och de inkluderar nu en artikel 26 med innebörden att an-

svarsfrihetsgrunderna inte kan utesluta oegentligheten i ett brott mot en tving-

ande allmän folkrättsnorm. Formuleringen i artikel 26 tyder på att ILC betrak-

tar brott mot jus cogens-regler som mer eller mindre objektivt olagliga. Skälet 

för en sådan handling är irrelevant för graden av förkastlighet. Vid en första 

anblick kan detta synsätt verka en aning märkligt, särskilt om man drar en pa-
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 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, artikel 
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rallell till svensk straffrätt. Däri skiljer man mellan rättfärdigande omständighe-

ter och ursäktande omständigheter. Kapitel 24 i svenska Brottsbalken
190

 har i 

stort sett samma grunder för ansvarsfrihet som Draft Articles on State Respon-

sibility. Dessa är nöd, nödvärn och samtycke. En skillnad är dock att artiklarna 

jämfört med svensk rätt är ointresserade av frågan om uppsåt. De folkrättsliga 

ansvarsfrihetsgrunderna är självförsvar, samtycke, nöd (distress), nödvändig-

het, motåtgärder (countermeasures) och force majeure. Att ansvarsfrihetsgrun-

derna självförsvar, samtycke, nödvändighet och motåtgärder inte kan komma 

ifråga vid brott mot tvingande allmänna folkrättsnormer synes relativt okom-

plicerat om man tar i beaktande att det inte är staterna i sig som är förmånsta-

gare för dessa rättigheter. Reglerna är som vi har sett avsedda att skydda tving-

ande intressen hos det internationella samfundet och jus cogens-reglerna har 

vissa egenskaper som syftar till att motverka varje form av avvikelse från de 

materiella bestämmelserna. En norm kan aldrig kvalificeras som jus cogens om 

det internationella statssamfundet anser att någon som helst form av avvikelse 

från den är rättfärdigad.  

 

Det man däremot kan ställa sig frågande till, och som jag tror att Hannikainen 

implicit uttrycker i sin redogörelse, är om ett brott mot jus cogens i vissa säll-

synta extremfall kan vara ursäktat. Om vi återigen tar den svenska straffrätten 

som referenspunkt skiljer denna som sagt mellan rättfärdigande och ursäktande 

omständigheter; där de förra rör handlingen i sig och de andra graden av skuld 

hos den som utför handlingen. Som Hannikainen konstaterar är det i force ma-

jeure-situationer materiellt omöjligt för en stat att handla i enlighet med regeln 

och vid nöd (distress) saknar den som utför handlingen en reell valmöjlighet att 

inte utföra denna handling. Att staten hade undsluppit ansvar för brott mot jus 

cogens-regler i dessa extremfall hade som Hannikainen också konstaterar tvek-

samt kunnat sägas motverka syftet med jus cogens-konceptet. Nödsituationerna 

som avses i artikel 24 gör normalt undantag för vad man skulle kunna kalla den 

mänskliga faktorn. Ett oundgängligt krav är som sagt att det är den som utför 

handlingen eller någon närstående till denne vars liv är i fara om personen inte 

                                                 
190

 Brottsbalk, SFS 1962:700. 



58 

handlar på ett sätt som innebär brott mot den, i vårt fall, tvingande allmänna 

folkrättsnormen.
191

 

 

Gemensamt för både nödsituationerna och force majeure-situationerna är att de 

är till synes ointresserade av frågan om rättfärdigande. Artiklarna i kapitel V 

avser att stadga om när ansvar för en annars olovlig handling är uteslutet. Att 

ansvar är uteslutet beror på att handlingen ifråga är rättfärdigad eller ursäk-

tad
192

 men om det är fråga om det förra eller det senare i en specifik artikel 

klargörs inte. Vi vet däremot att brott mot tvingande allmänna folkrättsnormer 

aldrig kan rättfärdigas. Med detta i beaktande, samt med parallellen till svensk 

rätt och undantagens natur i åtanke, är det rimligt att konstatera att artikel 23 

och 24 stadgar om ursäktande omständigheter medan övriga stadgar om situa-

tioner då annars olovliga handlingar är rättfärdigade.  

 

Finns det därmed någon grund för att artikel 26 inte ska gälla för vissa extrema 

nöd- eller force majeure-situationer. De lege lata finns det starka skäl för att 

besvara denna fråga nekande. Även om argumenten i Hannikainens redogörel-

se alltjämt är väl underbyggda och motiverade är det svårt att medge avvikelse 

från en så klar och entydig regel som den i artikel 26, även om den än så länge 

saknar den traktaträttsliga status som t.ex. Wienkonvention erhållit. För att 

kunna motivera ett sådant undantag krävs vidare att folkrätten accepterar tudel-

ningen mellan rättfärdigande och ursäktande omständigheter. Att så skulle 

komma att ske framstår måhända som osannolikt men blott tiden kan utvisa hur 

den (eventuellt) färdiga konventionen kommer lyda. Eftersom jus cogens-

normer oftast är förbudsregler torde det dock vara extremt osannolikt att någon 

av de situationer som här diskuterats i praktiken skulle inträffa. Detta då det är 

svårt att föreställa sig hur t.ex. någon form av naturkatastrof skulle innebära att 

en stat inte skulle kunna undgå att bryta mot t.ex. någon av de jus cogens-

normer som innebär ett förbud mot vissa handlingar. 
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Innan vi närmar oss slutet av denna del kan det vara av betydelse hur man ska 

bedöma en traktat som är tyst ifråga om dessa ansvarsfrihetsgrunder. Vi har 

tidigare konstaterat att en norm från vilken avvikelse är tillåten inte kan komma 

ifråga som jus cogens. Generellt sett torde förbud mot avvikelser som det i ar-

tikel 4 i ICCPR eller artikel 2(2) i UNCAT krävas för att uppfylla kravet i arti-

kel 53. En stat får inte tillåtas avvika med hänvisning till nödvändighet eller 

allmän nödsituation. Förbudet mot avvikelse genom samtycke följer däremot 

av erga omnes-förpliktelsernas natur eftersom enskilda individer och inte sta-

terna är dessa reglers skyddsobjekt. De senare kan inte lämna giltigt samtycke 

för de förras räkning. Beträffande avvikelse som självförsvar eller motåtgärd är 

sådan alltid förbjuden eftersom erga omnes-förpliktelserna förpliktar varje stat 

gentemot hela det internationella samfundet. 

 

Vad som indirekt framgår av DAOSR beträffande erga omnes-förpliktelser är 

att i vissa fall avvikelser från dem kan vara rättfärdigade. Om så inte varit fallet 

torde det ha uttryckts i artikel 26. Som vi såg ovan följer det generellt sett av 

erga omnes-förpliktelsernas natur att traktaträttsliga avvikelser i de fall en kon-

vention tiger om dem är omöjliga. Det som skiljer erga omnes-regler i allmän-

het och den del av dem som också är jus cogens-regler åt synes främst vara det 

antal stater som är bundna av dem, samt just möjligheten att rättfärdiga avvi-

kelse från dem. Anledning till det är att det internationella statssamfundet anser 

att de intressen som skyddas av jus cogens-regler är av mer tvingande karaktär 

än de som skyddas genom erga omnes-regler. Gemensamt för dem är däremot 

att båda skyddar intressen hos det internationella samfundet snarare än staters 

individuella intressen. 

 

Nödvändigheten av ett förbud mot avvikelse med hänvisning till force majeure 

eller nöd (distress) är tveksam. Som vi har sett är det osäkert om det kan sägas 

att det är stater som i någon av dessa situationer aktivt väljer att avvika från en 

förpliktelse. Snarare är det omständigheter utom deras kontroll som gör sig 

gällande. Därför synes det måhända poänglöst att föreskriva om förbud mot 

sådan avvikelse och ett sådant krav torde således sakna avgörande betydelse 

för en norm i en sådan konventions möjlighet att klassificeras som jus cogens. 

 



60 

3.7.5 Ingen avvikelse tillåten - särskilt om sedvanerättsliga normer  

 

Till sist bör sägas något mer specifikt om hur kravet på att ingen avvikelse ska 

vara tillåten bör förstås när det kommer till sedvanerättsliga normer. Jag tänker 

inte gå in i detalj på frågan utan snarare redogöra för vilka krav som generellt 

ställs på sedvanerättslig rättsbildning. Till skillnad från traktaträttsliga normer 

(och till viss del blandade normer) finns det för sedvanerättsliga normers del 

sällan uttryckligt stadgat att ingen avvikelse från dem är tillåten. Istället får 

information om detta sökas i staternas praxis och opinio juris, samt i praxis från 

FN som i vissa fall kan sägas företräda det internationella samfundet. Det kan 

t.ex. vara att stater uttryckt att ett visst agerande är olagligt eller att vissa hand-

lingar inte erkänns.
193

 Som vi har sett är den norm som blir jus cogens den som 

innehåller den materiella bestämmelsen, t.ex. att tortyr är förbjuden. För trak-

taträttens del återfinns som vi sett de regler som utöver den materiella bestäm-

melsen stadgar att ingen avvikelse från den är tillåten, t.ex. att de allmänna 

ansvarsfrihetsgrunderna inte gäller för normen, likväl i traktaten. Inom sedva-

nerätten å andra sidan stadgas de i andra sedvanerättsliga regler i anslutning till 

den materiella bestämmelsen. Dessa tillkommer på samma sätt som övrig sed-

vanerätt och metoden för hur de identifieras och vad som krävs för att en sådan 

regel ska sägas existera ska jag i korthet redogöra för nedan. Ett viktigt påpe-

kande är att det som här beskrivs inte är jus cogens-regler av första och andra 

kategorin.
194

 De regler jag här talar om gäller även för andra normer än tving-

ande allmänna folkrättsnormer.  

 

För att en norm ska kunna få status som jus cogens krävs således en regel som 

innebär att ingen avvikelse från normen är tillåten. Den entydigaste formen en 

sådan regel kunnat ta hade varit en med en lydelse i stil med “ingen avvikelse 

från normen N är tillåten.”
195

 För en traktaträttslig norms del är det tveksamt 

om en regel hade fått en sådan lydelse annat än vid kodifiering av en sedvane-
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rättslig tvingande allmän folkrättsnorm. När det kommer till sedvanerätt ter sig 

däremot bildandet av denna typ av normer en aning annorlunda.  

 

Den folkrättsliga definitionen av sedvanerätt återfinns i artikel 38(1) b) i den 

Internationella domstolens stadga och uttrycks där som “international custom, 

as evidence of a general practice accepted as law.” Som Villiger konstaterar är 

dock formuleringen inte helt felfri. Han menar att ordningen bör vara den om-

vända och att definitionen bör lyda något i stil med “general practice accepted 

as law, which constitutes evidence of a customary rule (of international law 

(förf. tillägg)).”
196

 Vad Villiger vill ha sagt med omformuleringen är att stats-

praxis och opinio juris utgör element i en sedvanerättslig regel och inte tvärt-

om, och att domstolen tillämpar sedvanerätt och inte sedvänja.
197

 Statspraxis 

och opinio juris är de beståndsdelar som utgör en sedvanerättslig regel. Därför 

finns det anledning att titta närmare på var och en av dem i det följande.  

 

Av de två elementen är statspraxis det objektiva och opinio juris det subjekti-

va.
198

 För att statspraxis ska kunna ge upphov till en sedvanerättslig regel krävs 

att den är någorlunda allmän, dvs. att den praktiseras av en större del av de 

stater som påverkas av regeln, att den är någorlunda utbredd i tiden och att den 

är sammanhängande.
199

 Det kan också tilläggas att typsituationen som praxisen 

avser måste vara inom ramen för internationella relationer samt att övriga stater 

inte motsätter sig den.
200

 Hur finner man då bevis för en sådan praxis? Först 

och främst får man leta efter bevis i statens faktiska praxis, t.ex. en stats hand-

lande i en viss situation, uttalanden från statsrepresentanter i media, i interna-

tionella organisationer eller vid internationella konferenser samt domstolsbe-

slut och rättspraxis.
201

 Också internationella överenskommelser kan utgöra 
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bevis även om vissa aspekter av dem kan komplicera bedömningen av bevis-

värdet.
202

  

 

Härtill kan konstateras att det ibland synes vara svårt att dra en klar skiljelinje 

mellan vad som utgör rättsfakta och vad som utgör bevisfakta. När det talas om 

en allmän praxis (general practice) i domstolsstadgan utgörs ju denna av sta-

ternas ackumulerade praxis. Varje stats individuella praxis utgörs av dess hand-

landemönster i en viss situation. Betraktar man det på detta vis blir det som 

redogjorts för ovan att se som bevis för praxisen snarare än som denna praxis 

beståndsdelar. Ser man det på det senare sättet minskar å andra sidan diskre-

pansen mellan bevisfakta och rättsfakta. Om man betraktar de generella kriteri-

erna för statspraxis som en utvidgad definition av “general practice” i artikel 

38 utgör de rättsfakta och alla bevisen som redogjorts för ovan som just bevis. 

Detta torde också vara det allmänt accepterade synsättet.  

 

Om kraven på statspraxis är uppfyllda ska opinio juris presumeras, vilket inne-

bär att kravet i artikel 38 därmed också presumeras vara uppfyllt.
203

 Men vad 

innebär då opinio juris? Det beskrivs ofta som sedvanerättens psykologiska 

element. Innebörden är att det för folkrättens del inte enbart är intressant att 

staterna agerar på ett visst sätt utan också varför de gör det.
204

 På så sätt går det 

att skilja mellan praxis som beror på en rättslig övertygelse från statens sida att 

en sedvanerättslig regel kräver den och praxis som beror på andra, för folkrät-

ten irrelevanta, omständigheter. Staterna har inte ett intresse av att allt deras 

handlande ska utgöra rättsregler. Därför uppställs ett krav på att staten ska 

handla på ett visst sätt för att de anser att den sedvanerättsliga regeln kräver 

det.  

 

Vad som kan framstå som en aning märkligt med denna doktrin är att den miss-

lyckas med att på ett godtagbart sätt förklara hur sedvanerättsliga normer bil-

das. Det synes närmast som att en sådan norm bildas genom att staterna agerar 

efter den felaktiga föreställningen att det redan existerar en sedvanerättslig re-

                                                 
202

 Akehurst, s. 40.  
203

 Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 28. 
204

 Akehurst, s. 44.  
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gel som kräver agerandet, när det är just denna norms bildande vi nu talar om. 

Är en felaktig uppfattning om folkrättens innehåll ett kriterium för sedvanerät-

tens bildande?
205

 Linderfalk besvarar denna fråga på ett utmärkt sett genom att 

använda sig av en sekulär variant av en metod först framtagen av John Fin-

nis.
206

 Han betonar att problemen med att förklara bildandet av sedvanerättsliga 

regler beror på att inom doktrinen det finns en vida spridd missuppfattning om 

att artikel 38 i stadgan är direkt användbar för just detta ändamål. Det har ald-

rig varit avsikten med artikeln att förklara bildandet av reglerna utan enbart att 

vara ett hjälpmedel för identifieringen av dem. Eftersom en fullständig redogö-

relse för metoden inte får plats i denna del är läsaren hänvisad till Linderfalks 

eget arbete.  

 

Sedvanerätten har generellt sett vissa egenskaper som skiljer den och traktaträt-

ten åt. Som tydligt har framgått krävs det inte för att en traktaträttslig norm ska 

bli jus cogens att det har varit de fördragsslutande parternas avsikt från första 

början att en viss norm däri ska kunna få en sådan status. Tvärtom framgår det 

att staterna vid Wienkonferensen hade tydliga, om än inte samstämmiga, upp-

fattningar om normer som de ansåg de lege lata vara tvingande.
207

 Det fanns 

dock, liksom nu, inga uttryckliga regler vari det uttrycktes att en viss norm var 

jus cogens. Att en norm är jus cogens kan däremot framgå indirekt om ingen 

avvikelse är tillåten från den beaktat tillsammans med graden av uppfyllelse av 

det kvantitativa kriteriet. Om man godtar att jus cogens-status är något som 

tillerkänns en norm under en längre tid och inte nödvändigtvis måste ges vid ett 

tillfälle, eller ha givits sedan normens tillkomst, följer att det är osannolikt att 

det uttryckligen anges att en norm har sådan status annat än då kodifiering har 

skett av den. Hade ett sådant krav på uttrycklighet funnits hade risken för stag-

nering av rättsbildningen kring jus cogens varit påtaglig.  

 

För sedvanerättsliga normers del torde det i och med kravet på dubbelt sam-

tycke finnas fler bevis för att det internationella statssamfundet redan betraktar 

normen som tvingande. Anledningen till det är att sedvanerättens två element 
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 Akehurst, s. 39.  
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 Den fullständiga redogörelsen för denna metod finns i Linderfalk, The Creation of 
Jus Cogens, s. 363-370. 
207

 Se Hannikainen, s. 177-178. 
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innebär krav på att statssamfundets praxis består i att inte medge avvikelse från 

den tvingande normen samt krav på att denna praxis beror på att det inte upp-

fattar det som tillåtet att göra avvikelse från den. Som sagt kan detta synas en 

aning märkligt men själva kärnan i Linderfalks teori för sedvanerättens bildan-

de är att statssamfundet handlar i medvetenhet om att dess praxis i dessa fall är 

rättsligt bindande eftersom de har samtyckt till en sådan rättsbildningsprocess. 

Statssamfundet vet således med sig och godtar att om de inte tillåter avvikelse 

från en norm, sådan inte heller kommer vara tillåten enligt en sedvanerättslig 

regel. 

 

 

3.8 Modifikation av jus cogens som ett kriterium enligt artikel 

53208 

 

Innan redogörelsen för kriterierna i artikel 53 är fullständig bör något sägas om 

modifikation av jus cogens. Sista delen av artikelns andra mening lyder som 

bekant: “och vilken kan ändras endast genom en senare allmän folkrättsnorm 

av samma karaktär.” Som jag dock kommer precisera senare
209

 är artikel 53 

missvisande när det kommer till modifikation av tvingande allmänna folkrätts-

normer. Sådana kan i själva verket modifieras av vanliga allmänna folkrätts-

normer.
210

 Som vi har sett ovan kan de således modifieras på samma sätt som 

en traktaträttslig regel som innebär en erga omnes-förpliktelse och inte uttryck-

ligen tillåter två eller flera parter att modifiera regeln inter se. Därmed saknar 

detta kriterium helt relevans för identifieringen av jus cogens.
211

 Här kan åter-

igen påminnas om att det inte går att föreskriva att en traktaträttslig norm inte 

ska kunna ändras eller upphöra med samtliga parters samtycke. Eftersom modi-

                                                 
208

 Ändring av hela eller delar av regeln mellan samtliga parter, dvs. en ändring av 
innebörden eller lydelsen av en allmän folkrättsnorm. Inte ändring inter se. 
209

 Under Modifikation av jus cogens. 
210

 Se nedan under modifikation. Med vanliga allmänna folkrättsnormer avses i arbetet 
allmänna folkrättsnormer som inte är tvingande. 
211

 Det kan ifrågasättas om det inte dessutom är cirkulärt. För att veta vad en tvingan-

de allmän folkrättsnorm måste vi enligt kriteriet kunna konstatera att det enbart kan 
modifieras av just en sådan, något som i så fall är en omöjlighet. Detta får främst be-
tydelse om modifikationsregeln trots vad som anförs i detta arbete gäller enligt sin 
lydelse. 
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fikation av jus cogens likväl sker genom allmänna folkrättsnormer förändras 

inte detta faktum ens av att normen fått denna status. 

 

 

3.9 Sammanfattning och slutsatser beträffande kriterierna i 

artikel 53 

 

Det första kriteriet vi stötte på i artikel 53 var det som kräver att en norm för att 

kunna bli jus cogens (för konventionens syften) måste vara en allmän folkrätts-

norm. Som vi såg har det historiskt ansetts att enbart sedvanerättsliga normer 

kan vara allmänna folkrättsnormer men att denna uppfattning mer och mer har 

luckrats upp och att parterna till Wienkonventionen avsåg att inkludera samtli-

ga folkrättens rättskällor. Däremot är så klart olika rättskällor olika väl lämpade 

att ge upphov till jus cogens. Vi noterade också att karaktäristiskt för allmänna 

folkrättsnormer är att de är universella geografiskt, dvs. inte går att begränsa 

till en viss region. Dessutom är de generellt sett lika bindande för alla stater 

och för att undgå bundenhet krävs att staten ifråga är en persistent objector.
212

  

Vi konstaterade även att kravet på att det ska vara fråga om en allmän folk-

rättsnorm utesluter partikulära, särskilda och regionala normer från att bli jus 

cogens i Wienkonventionens bemärkelse, och innebär därför likväl ett hinder 

mot motsvarande typer av jus cogens.  

 

De två efterföljande kriterierna var att det skulle vara en norm som var godta-

gen och erkänd av det internationella statssamfundet i sin helhet och en norm 

från vilken ingen avvikelse är tillåten. Dock insåg vi snabbt att detta kriterium 

kräver en omformulering och i själva verket, som är fallet i konventionen, bör 

lyda “en norm som av det internationella statssamfundet i sin helhet har god-

tagits och erkänts som en norm från vilken ingen avvikelse är tillåten.” Vi 

kunde också konstatera att även detta kriterium innebär ett kvantitativt krav på 

hur många stater som har godtagit regeln men denna gång mer specifikt den 

tvingande karaktären hos den. Vidare framgick av förarbetena att med uttrycket 
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 Jag kommer dock återkomma till möjligheten att vara persistent objector till jus 
cogens. 
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det internationella statssamfundet i sin helhet avsågs vid framtagandet av 

Wienkonventionen endast stater och enbart indirekt internationella organisatio-

ner såsom t.ex. FN. Det kvantitativa kravet innebär inte att samtliga stater inom 

detta samfund är tvungna att godta och erkänna regeln men väl en överväldi-

gande majoritet av dem. Enbart ett fåtal spridda motståndare till regeln tillåts 

och dessa får inte tillsammans utgöra en på något vis betydande del av stats-

samfundet.  

 

Vi såg också att terminologin godtagen och erkänd är hämtad från artikel 38 i 

ICJ:s stadga men kunde dock konstatera att praxis och doktrin kring denna 

tveksamt kan användas för att förstå artikel 53 eftersom terminologins syfte 

inte är detsamma för konventionen som för stadgan. Däremot betonar den folk-

rättens traditionella källor som de källor ur vilka också tvingande allmänna 

folkrättsnormer härrör. Tillsammans med stadgandet som en norm från vilken 

ingen avvikelse är tillåten innebär det att normer som är jus cogens i sina re-

spektive källor inte ska vara tillåtna att avvika ifrån. Det krävs däremot inte att 

det beträffande de traktatsrättsliga reglerna är uttryckligen stadgat att ingen 

avvikelse är tillåten; att så framgår indirekt torde vara tillräckligt. Terminolo-

gin godtagen och erkänd syftar till att peka ut källorna till jus cogens samt för-

tydliga avståndstagandet från naturrättsliga ansatser. Därmed räcker det att 

normerna inom ramen för den ordinära rättsbildningen är sådana från vilka 

ingen avvikelse är tillåten. Om så är fallet får de implicit anses godtagna och 

erkända som normer från vilken ingen avvikelse är tillåten.  

 

Vi såg sedan att det finns två typer avvikelse. Den första som redogjordes för 

var den traktaträttsliga avvikelsen genom modifikation, upphörande, uppsäg-

ning, frånträde, reservation eller suspension. Det konstaterades därvid att när 

någon av dessa avvikelser är uni- eller bilateralt tillåtna en norm i en sådan 

traktat inte kan vara jus cogens. Vi kunde också identifiera tre typfall av re-

glering av avvikelser. En konvention kan innehålla ett uttryckligt förbud mot 

avvikelse eller regler som uttryckligt tillåter avvikelse, samt vara tyst i frågan 

om avvikelse. De två första situationerna är som vi såg de minst komplicerade; 

är avvikelse från den materiella bestämmelsen tillåten kan normen inte vara jus 

cogens och är varje form av avvikelse förbjuden, dvs. även enligt ansvarsfri-
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hetsgrunderna, (samt att det kvantitativa kravet är uppfyllt) är normen en tving-

ande allmän folkrättsnorm. Krångligare kunde vi däremot konstatera att det 

blev när traktaten var tyst om eventuella avvikelser. I sådana situationer krävs 

att man faller tillbaka på reglerna i Wienkonventionen. Det gick dock att kon-

statera att för erga omnes-förpliktelser avvikelse enligt dessa regler inte kom-

mer på fråga. I de fall då avvikelse generellt sett är tillåten enbart under vissa 

omständigheter, och annars förbjuden, föreligger aldrig de rätta omständighe-

terna för att avvikelse från dessa normer ska vara tillåten.  

 

Efter att de rent traktaträttsliga avvikelserna hade redogjorts för gick vi vidare 

till att analysera ansvarsfrihetsgrunder i ILC:s Draft Articles on the Responsibi-

lity of States for Internationally Wrongful Acts. Härvid fann vi snabbt att an-

svarsfrihetsgrunderna i kapitel V inte är tillämpbara på brott mot tvingande 

allmänna folkrättsnormer. Dock kunde det ifrågasättas om inte force majeure 

och nöd (distress) de lege ferenda borde vara giltiga ansvarsfrihetsgrunder då 

det är tveksamt om staterna i dessa fall överhuvudtaget kunnat göra något för 

att undgå ansvar. Att åtskillnad inte görs mellan dessa två ansvarsfrihetsgrun-

der och de övriga i DAOSR trots att så kan tyckas vara befogat beror som vi 

såg på att folkrätten inte synes göra skillnad på rättfärdigande och ursäktande 

omständigheter på samma sätt som exempelvis görs inom svensk straffrätt. 

Med jus cogens hierarkiskt högre position i den folkrättsliga rättsordningen i 

beaktande blir dock frågan om ett sådant system hade blivit allt för komplicerat 

och svårmotiverat. Lägg där till att brott mot en tvingande allmän folkrättsnorm 

pga. nöd eller force majeure inte direkt kan sägas höra till vanligheterna. 

 

I och med detta var samtliga avvikelsegrunder inom traktaträtten redogjorda 

för. Som nämndes tog jag inte med ogiltighetsgrunder då detta synes vara ett 

fenomen vida skilt från avvikelse. Det redogjordes också kortfattat för vad kra-

vet på att ingen avvikelse får vara tillåten kan tänkas innebära för sedvanerät-

tens del och hur man finner bevis därom. Liksom för traktaträttens del krävs 

ytterligare regler utöver den materiella bestämmelsen för att tillåta eller förbju-

da avvikelse från dem. Sedvanerätten kan dock sägas sakna en motsvarighet till 

traktaträttens Wienkonvention, dvs. ett ramverk med regler för rättskällan, så 

istället får staternas praxis och opinio juris betydelse. Dock kan samma slutsat-
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ser i många fall dras som i traktaträtten när det kommer till erga omnes-

förpliktelser då dessa normer har vissa speciella egenskaper som utesluter bila-

teral avvikelse. 

 

Till sist kunde vi se att artikel 53:s stadgande om modifikation av tvingande 

allmänna folkrättsnormer inte kan användas som ett kriterium för att identifiera 

av jus cogens. 

 

Vi kan därmed konstatera att artikel 53 stadgar tre kriterier för att en norm ska 

vara en tvingande allmän folkrättsnorm. Dessa är att (i) normen ska vara en 

allmän folkrättsnorm, (ii) den ska vara godtagen och erkänd som en norm från 

vilken ingen avvikelse är tillåten och (iii) den ska innebära en förpliktelse gent-

emot det internationella statssamfundet i sin helhet. Vi kunde dessutom sluta 

oss till att om en traktaträttslig allmän folkrättsnorm innebär en erga omnes-

förpliktelse, om ingen traktaträttslig avvikelse uttryckligen är tillåten från den, 

samt avvikelse från den enligt grunderna i DAOSR är förbjuden; den också kan 

presumeras uppfylla kravet på att ingen avvikelse från den är tillåten. Om såle-

des även det kvantitativa kravet på godtagande och erkännande är uppfyllt kan 

normen presumeras vara en tvingande allmän folkrättsnorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

4 Jus cogens effekt enligt artikel 53 och 64 

 

 

4.1 Inledning och förtydligande 

 

Som rubriken antyder tänkte jag försöka redogöra för vilken effekt jus cogens 

har på den folkrättsliga rättsordningen. Min avsikt är inte att här redogöra ut-

tömmande för dess effekt, eller i detalj för den delen, utan i korthet behandla 

frågan utifrån vad artikel 53 och 64 stadgar om effekt. Inte heller tänkte jag gå 

in närmare på frågan om ansvar för de fördragsslutande parterna till en enligt 

artikel 53 eller 64 ogiltig traktat, eller sanktioneringen av handlingar i strid 

med tvingande allmänna folkrättsnormer. Redogörelsen är begränsad till den 

effekt de båda artiklarna har på traktater och övriga handlingar. Till en början 

kan det konstateras att frågan om effekt är tätt förknippad med frågan om den 

rättsliga funktion statssamfundet har avsett att artiklarna ska ha. Jus cogens 

funktion redogjordes för i inledningen av arbetet. En välfungerande norm får 

antas ha den effekt som krävs för att fylla den funktion den är avsedd att ha.  

 

Min metodologiska utgångspunkt för identifieringen av tvingande allmänna 

folkrättsnormers effekt är induktiv.
213

 Det innebär att stöd för att dessa normer 

har en viss effekt eller egenskap måste sökas i internationell praxis och i rele-

vanta traktater, snarare än att deduceras fram ur begreppet jus cogens historiska 

eller språkliga innebörd. Med anledning av detta är de effekter jag redogör för i 

denna del de som Wienkonventionen ger stöd för.  

 

Innan jag diskuterar normernas effekt i vidare bemärkelse tänkte jag redogöra 

för dess effekt på traktater. Härvid bör det inledningsvis betonas att denna del 

av arbetet kommer in på jus cogens-regler av andra kategorin. Således avser 

den egenskaper hos normer som har kvalificerats som jus cogens-regler av för-

sta kategorin eftersom de uppfyller kriterierna i artikel 53:s andra mening. 
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 Se nedan under Avslutande diskussion om den närmare innebörden av detta. 
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4.2 Tvingande allmänna folkrättsnormers effekt på traktater 

 

Utifrån artikel 53 och 64 går det att utläsa en del av effekterna hos tvingande 

allmänna folkrättsnormer. Som vi tidigare har sett är enligt artikel 53 en traktat 

i strid med en sådan norm ogiltig. Artikel 64 stadgar att om en ny sådan norm 

uppstår, varje existerande traktat i strid med denna norm likaså är ogiltig. Av 

artikel 44 p. 5 framgår dock e contrario att det vid ogiltighet enligt artikel 64 

går att särskilja mellan de olika bestämmelserna i en traktat. Det som skiljer 

reglerna i artikel 53 och 64 åt är att den förra är tillämplig när traktaten uppstår 

före jus cogens-normen och den senare när förhållandet är det omvända. Där-

emot saknar artikel 53 retroaktiv effekt, dvs. den ogiltigförklarar inte traktater 

som ingåtts innan
214

 konventionens ikraftträdande.
215

 Här bör anmärkas att 

artikel 53 kan ogiltigförklara en traktat när parterna har överenskommit om att 

bli bundna av den men där den inte har trätt ikraft ännu och den tvingande all-

männa folkrättsnormen uppstår innan så sker.
216

  

 

Artikel 64 saknar också retroaktiv verkan på så sätt att den ogiltiga traktaten 

först i och med ogiltigförklarandet inte innebär ytterligare rättigheter eller för-

pliktelser. Den saknar således effekt på rättigheter och förpliktelser som hunnit 

upphöra innan uppkomsten av normen. Rättigheter eller förpliktelser som upp-

stått men inte upphört innan denna tidpunkt får dock fortleva om fullgörandet 

av dem inte står i strid med den tvingande allmänna folkrättsnormen.
217

 Detta 

beror på att det för artikel 64:s del går att göra åtskillnad mellan olika regler i 

en traktat.  

 

Som artikel 53 antyder ogiltigförklarar den traktaten ab initio, vilket innebär att 

den aldrig överhuvudtaget kan innebära någon rättslig effekt.
218

 En viktig 

aspekt att ha i åtanke beträffande en traktats ogiltighet pga. oförenlighet med 

jus cogens är att ogiltighet endast bedöms utifrån ändamålet och syftet med 
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traktaten och inte utifrån genomförandet av den.
219

 Det är inte omöjligt att en 

traktat har ett fullt legitimt syfte men där genomförandet av den likväl utgör ett 

brott mot en tvingande allmän folkrättsnorm. Att ogiltigförklara en traktat en-

dast med anledning av ett hypotetiskt antagande om att genomförandet av den 

skulle medföra ett brott mot jus cogens hade dock kunnat innebära svårförut-

sedda konsekvenser och ett osäkert rättsläge. Ett sådant brott är däremot så 

klart ett brott mot den materiella bestämmelsen och kan därmed föranleda 

statsansvar.
220

 En djupare analys än den här av jus cogens effekt på traktater 

kommer jag inte göra. Istället följer nu den utlovade analysen av jus cogens 

effekt på övriga folkrätten, vilken inleds med en granskning av pacta tertiis 

och persistent objection.  

 

 

4.2 Pacta tertiis och persistent objection 

 

Traktater är på ett tydligt sätt präglade av konsensusprincipen: för att en stat 

ska bli bunden av en traktat krävs enligt huvudregeln att den samtycker därtill, 

något som däremot inte krävs för bundenhet av en enskild traktaträttslig norm 

som är jus cogens. Huvudregeln följer av pacta tertiis-principen: en traktat 

innebär inte förpliktelser för andra än dess parter men ett undantag görs för jus 

cogens-normer. När det däremot kommer till allmänna sedvanerättsliga regler 

finns det endast ett sätt att undgå bundenhet av en sådan: genom att visa att 

man allt sedan regelns tillkomst kontinuerligt och konsekvent motsatt sig den 

(persistent objection).
221

 Inte heller denna möjlighet existerar för att undgå 

bundenhet av en jus cogens-norm.  

 

Jag tänkte i korthet förklara varför och argumentera för hur det kommer sig att 

pacta tertiis inte gäller för traktaträttsliga normer som har status som jus co-

gens, samt vilka implikationer det medför. Därvid tar jag återigen hjälp av Lin-
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derfalk
222

 och hans förklaring till vad innebörden är av att det inte går att vara 

persistent objector till jus cogens. Utgångspunkten är att det inte går att vara 

persistent objector till jus cogens, något doktrinen synes enig om.
223

 Snarare 

torde att utgöra ett undantag från denna regel vara en av jus cogens främsta 

funktioner inom folkrätten.
224

 Att så är fallet följer av definitionen i artikel 53; 

hade inte tvingande allmänna folkrättsnormer bundit andra stater än de som 

samtyckt till det hade det kvantitativa kravet i artikeln varit meningslöst.
225

 Av 

precis samma skäl gäller inte pacta tertiis för jus cogens. Vad som i detta 

stycke avses med jus cogens är förstakategoriregeln, dvs. den materiella be-

stämmelsen. Det går t.ex. inte att undgå bundenhet av förbudet mot tortyr. 

 

Eftersom samtliga egenskaper hos tvingande allmänna folkrättsnormer följer av 

andrakategorireglerna måste således också det faktum att pacta tertiis inte gäll-

er för jus cogens följa av en sådan regel. Som konstaterades tidigare är andra-

kategorireglerna allmänna sedvanerättsliga regler. Om förstakategorireglerna 

enbart innehåller den materiella bestämmelsen och andrakategorireglerna alla 

de egenskaper denna med anledning av sin status som jus cogens har, kan det 

inte heller vara möjligt att vara persistent objector till de senare. Därmed kan 

pacta tertiis giltighet även för traktaträttsliga jus cogens-regler inte motiveras 

med hjälp av teorin om persistent objection.  

 

Notera att denna slutsats inte nås genom deduktion ur begreppet jus cogens 

utan eftersom det faktum att det internationella statssamfundet uttryckt i artikel 

53 att det inte går att undgå bundenhet av en jus cogens-norm, tillsammans 

med antagandet om att andrakategorireglerna är vanliga allmänna folkrätts-

normer, förutsätter en sådan slutsats. Således har konstaterats möjligheten till 

en traktaträttslig norm från vilken ingen avvikelse är tillåten och som binder 

alla stater oavsett deras samtycke. Frågetecknet som uppstår med anledning av 

                                                 
222

 Se för denna argumentation, Linderfalk, The Source of Jus Cogens, s. 385-389. 
223

 Linderfalk, The Source of Jus Cogens, s. 385, Dörr & Schmalenbach, s. 921 
(särskilt not 202) och 922-923. 
224

 Se ovan under Kortfattat om jus cogens funktion i samtida folkrätt. 
225

 UNCLT, First Session, s. 471 para 7, beträffande vetorätt mot normernas tvingan-

de karaktär. Hade möjligheten att undgå bundenhet av dem funnits hade artikel 53 
ihop med förarbetena varit att tolka som ett stadgande som försäkrar att tredje stat 
inte har vetorätt mot att en traktaträttslig norm är tvingande inter partes. En sådan 
innebörd hade sannerligen varit besynnerlig. 
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denna slutsats, är som Linderfalk konstaterar, att den förutsätter en utvärdering 

av teorin om persistent objection och samtycke som yttersta grund för varje 

rättslig förpliktelse inom folkrätten.
226

 

 

 

4.3 Jus cogens effekt enligt Wienkonventionen på rättshand-

lingar i stort - huvudregeln och introduktion till undantagen 

 

Huvudregeln framgår av definitionen i artikel 53 i Wienkonvention som vi i 

inledningen av arbetet såg anses gälla som definition för folkrätten i sin helhet. 

Den innebär att inga avvikelser från de tvingande allmänna folkrättsnormerna 

är tillåtna och vad detta i sin tur innebär framgick för traktaters del indirekt av 

redogörelsen för detta som ett kriterium för identifieringen av dem. Artikel 53 

och 64 föreskriver som bekant ogiltighet som effekt på traktater i strid med jus 

cogens. Denna effekt kan dock inte alltid anses vara lika väl lämpad som den är 

beträffande traktater.
227

 Logisk sett bör inte en handlings oegentlighet vara 

beroende av om den tar formen av en traktat,
228

 ett argument som synes för-

stärkas av artikel 26 i DAOSR. En slutsats annan än denna torde vara oförenlig 

med artikel 53:s ordalydelse. Jus cogens binder som vi sett alla stater och med-

ger dem inget rätt till avvikelse. Ogiltighet eller inte är oklart, men rimligtvis 

torde detta bli effekten när den är lämplig med hänsyn till vilken form brottet 

mot jus cogens tagit. Även medhjälp till handlingar i strid med tvingande all-

männa folkrättsnormer är förbjuden om medhjälpen är direkt och avsiktlig.
229

  

 

Undantagen från denna huvudregel är som jag kommer redogöra för under näs-

ta rubrik för det första allmänna folkrättsnormer, traktaträttsliga eller sedvane-

rättsliga, om de tillkommit senare än den tvingande i syfte att modifiera den-

samma. För det andra kommer jag peka på att också jus cogens generellt sett 

inte heller kan anses ha effekter som går utöver de som framgår i artikel 53 och 

64, om sådana effekter inte har stöd i statspraxis eller relevanta traktater. Här-

                                                 
226

 Linderfalk, The Source of Jus Cogens, s. 387-389. 
227

 Hannikainen, s. 9. (se dock Rozakis, s. 14). 
228

 Hannikainen, s. 6. 
229

 Hannikainen, s. 312-313. 
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vid kommer jag beröra metodologiska aspekter av identifieringen av jus cogens 

rättsliga effekter och egenskaper. 
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5 Modifikation av jus cogens 

 

 

5.1 Inledning 

 

Vi har redan tidigare i arbetet bekantat oss en aning med modifikationsregeln i 

artikel 53 när vi undersökte i vad mån den gäller som ett kriterium vid identifi-

eringen av tvingande allmänna folkrättsnormer. Därvid konstaterades att den 

kräver att en norm inte kan modifieras genom en ordinär sedvanerättslig eller 

traktaträttslig norm för att den materiella bestämmelsen ska uppfylla kraven för 

jus cogens-status. Dock kunde vi sluta oss till att det inte går att avtala bort 

möjligheten till upphörande eller modifikation av traktaten med samtliga par-

ters samtycke. Den modifikation som däremot måste vara förhindrad är istället 

de uni- eller bilaterala varianterna, vilket innebär att två eller en grupp av stater 

inte får tillåtas avtala om att en annan regel ska gälla dem inter se.  

 

Det jag nu tänkte redogöra för är istället hur en norm som fastställts som en 

tvingande allmän folkrättsnorm modifieras eller upphör. Kravet som artikel 53 

uppställer är att en sådan modifikation måste ske medelst en senare norm av 

samma karaktär. Hur ska då detta krav tolkas och hur kan modifikation ske i 

praktiken? Härvid tänkte jag ge två förklaringsmodeller och tolkningar av arti-

kel 53. Den första baseras uteslutande på en strikt tolkning av modifikationsre-

geln i artikel 53 som är förenlig med jus cogens-konceptets innebörd historiskt 

sett. Den andra modellen å sin sida bygger på Rozakis argumentation för att 

avvika från den föreskrivna modifikationsregeln. Enligt denna modell synes de 

allvarliga implikationer modifikationsregeln innebär för övriga folkrätten ha 

gått både ILC och stora delar av doktrinen obemärkt förbi.
230

 Denna förklar-

ingsmodell tar också i beaktande artikel 53:s lydelse och systematik i helhet. 

                                                 
230

 T.ex. Villiger, Commentary, s. 672-673. Hannikainen (s. 268-269) menar att det är 

orealistiskt att ett behov att modifiera en tvingande allmän folkrättsnorm genom en 
allmän folkrättsnorm skulle uppstå eftersom dessa skyddar tvingande intressen hos 
det internationella samfundet. Att ett sådant behov existerar torde dock inte vara av 
avgörande betydelse: att sådan modifikation kan ske grundas snarare på att det inte 
finns någon reell möjlighet att förhindra den. 
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5.2 Modifikation enligt en strikt tolkning av artikel 53:s andra 

mening 

 

Den norm som avses att modifieras eller upphöra är en jus cogens-norm av 

första kategorin. Status som jus cogens har denna norm fått genom att det in-

ternationella statssamfundet i sin helhet har godtagit och erkänt den som en 

norm från vilken ingen avvikelse är tillåten. Normens särskilda egenskaper i 

kapacitet av jus cogens däremot har vi sett följer av de sedvanerättsliga andra-

kategorireglerna. Artikel 53 stadgar att modifikation av jus cogens endast kan 

ske genom en senare allmän folkrättsnorm av samma karaktär. Därför måste de 

regler som nedan modifierar eller upphäver en norms status som jus cogens ha 

godtagits och erkänts av det internationella statssamfundet i sin helhet som 

normer från vilka inga avvikelser är tillåtna. 

 

Modifikationsregeln innebär i korthet en tillämpning av principen lex posterior 

derogat legi priori
231

 så länge inte den senare är lex superior i förhållande till 

den förra. Rent logisk kan nämligen inte en norm R både ha status och ickesta-

tus som tvingande allmän folkrättsnorm. Om vi till en början analyserar upphö-

rande av jus cogens-status kan t.ex. inte regeln att tortyr är förbjuden vara jus 

cogens samtidigt som en regel att förbudet mot tortyr inte är jus cogens också 

är det, eftersom detta hade inneburit en normkonflikt. Här bör förtydligas att 

modifikationsregeln i detta fall ändrar en materiell bestämmelses status som jus 

cogens. Således måste t.ex. den regel som upphäver regeln R:s jus cogens-

status ha innebörden “regeln R är inte jus cogens” då en sådan regel inte kan ha 

de effekter som normalt följer av andrakategorireglerna.
232

 Det behöver i ett 

fall av upphävande av jus cogens-status inte vara själva den materiella be-

stämmelsen som upphör. Ponera istället att i exemplet ovan regeln (med status 

som jus cogens) “tortyr är förbjudet” ersatts med regeln “tortyr är inte förbju-

det.” En jus cogens-regel med sådan innebörd hade varit otänkbar.  

 

                                                 
231

 Rozakis, s. 89. 
232

 Frågan om “evig” jus cogens blir därmed irrelevant, se Dörr & Schmalenbach, s. 
917-918. Normens upphörande lämnar efter sig ett tomrum som inte fylls förrän än ny 
tvingande folkrättsnorm uppstår i den förras ställe.  
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Detta kan synas självklart men bör förstås med beaktande av hur jus cogens-

ordningen är uppbyggd. Som vi har sett är både de regler som utgör definitio-

nen av jus cogens och andrakategorireglerna allmänna folkrättsnormer. Där-

med skulle dessa egenskaper också tillerkännas regeln att “tortyr inte är förbju-

det.” Att andrakategorireglerna är vanliga allmänna folkrättsnormer saknar 

dock betydelse för frågan om modifikation eftersom den materiella bestämmel-

sen är en jus cogens-regel av första kategorin och därför lex superior till alla 

andra regler som inte har samma status. En sådan norms innehåll kan inte änd-

ras genom en hierarkiskt lägre stående norm.  

 

Den regel som fråntar en norm dess status som jus cogens behäftas således med 

de egenskaper som andrakategoriregeln innebär. Dock blir situationen den-

samma som om den första normen aldrig haft jus cogens-status. Om den nya 

regeln lyder “R är inte jus cogens” är den enda tänkbara normkonflikt med en 

vanlig allmän folkrättsnorm som kan uppstå därav en sådan norm som felaktigt 

stadgar att “R är jus cogens.” Det är däremot tveksamt om en hel konvention 

hade kunnat ogiltigförklaras enligt artikel 53 om den innehållit en sådan regel. 

Istället hade artikel 64 varit tillämpligt på situationen, varvid det hade varit 

tillåtet att göra åtskillnad mellan de olika bestämmelserna i traktaten. Om där-

emot R på nytt får status som jus cogens, eftersom det internationella statssam-

fundet i sin helhet godtagit och erkänt den som en norm från vilken ingen avvi-

kelse är tillåten, hade den ersatt regeln att “R inte är jus cogens” i egenskap av 

lex posterior. Det jag nu redogjort för saknar måhända all praktiskt betydelse 

men syftet med det är att belysa hur systematiken kring upphörande av jus co-

gens ser ut enligt förklaringsmodellen som ges utifrån en strikt tolkning av ar-

tikel 53. 

  

När det kommer till modifikation av den materiella bestämmelsen fungerar det 

i stort sett på samma vis. I grunden ligger att den modifierade varianten av 

normen står i konflikt med den ursprungliga då vissa situationer eller handling-

ar faller in under båda reglerna men de föreskriver olika handlanden eller ef-

fekter för dem (t.ex. ogiltighet respektive giltighet för en traktat vars syfte är i 

strid med materiella bestämmelsen). Eftersom de båda reglerna i egenskap av 

jus cogens har samma normativa styrka gäller enligt artikel 53 att det är den 
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senare som ska ha företräde i egenskap av att vara senare tillkommen. Liksom 

för fallet med upphörande hade artikel 64 istället för artikel 53:s första mening 

varit tillämplig beträffande ogiltigförklarande av traktater i strid med den nya 

regeln.
233

   

 

 

5.3 Modifikation enligt Rozakis förklaringsmodell234 

 

Definitionen i artikel 53 stadgar att en norm måste vara en allmän folkrätts-

norm för att kunna vara jus cogens. Själva innebörden av en allmän folkrätts-

norm är att det enbart kan existera en (1) sådan norm som reglerar de rättsför-

hållanden den avser. Detta utesluter existensen av särskild jus cogens, dvs. att 

jus cogens för en stat kan vara ordinär rätt för en annan och vice versa. Om 

således en ny allmän folkrättsnorm uppstår, som dock inte uppfyller kraven för 

att vara en tvingande allmän folkrättsnorm, uppfyller per definition den tidigare 

jus cogens-normen inte kraven i artikel 53, eftersom den inte längre är en all-

män folkrättsnorm. Alltså upphör den att ha denna status och blir istället (i bäs-

ta fall) en vanlig partikulär folkrättsnorm, medan den nya allmänna folkrätts-

normen binder de stater som har samtyckt eller inte motsatt sig till att bli bund-

na av den. 

 

Styrkan i denna argumentation ligger i att den ställer olika folkrättsliga grund-

satser mot varandra, något som ska preciseras i det följande. För att bemöta 

argumentationen måste man välja ett av följande motargument:  

  

1) Den nya allmänna folkrättsnormen är i själva verket ingen allmän folkrätts-

norm, eller en giltig folkrättslig norm överhuvudtaget, eftersom den står i strid 

med en tvingande allmän folkrättsnorm. 

2) Den nya allmänna folkrättsnormen är visserligen en allmän folkrättsnorm 

men det är den tvingande folkrättsnormen också varvid den, pga. sin tvingande 

karaktär, är lex superior i relation till den nya allmänna folkrättsnormen. 

                                                 
233

 Se ovan under effekt för innebörden av detta. 
234

 Se Rozakis, s. 85-94 för den fullständiga argumentationen. 
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3) Den nya allmänna folkrättsnormen är visserligen en allmän folkrättsnorm, 

men den tvingande folkrättsnormen är fortfarande tvingande, trots att den inte 

är allmän, och har således företräde som lex superior; det spelar härvid inte 

någon roll att den inte längre är en allmän folkrättsnorm eftersom dess karaktär 

som jus cogens endast kan ändras genom en senare norm av samma karaktär.  

 

Samtliga dessa argument har den märkliga konsekvensen att även om en klar 

majoritet av de stater som utgör det internationella statssamfundet inte längre 

anser sig bundna av jus cogens-regeln, de fortfarande kommer vara det efter-

som det krävs samtycke från det internationella statssamfundet i sin helhet för 

att ändra densamma. Därmed kan en minoritet, som utgörs av det antal stater 

vars uteblivna samtycke krävs för att förhindra att det kvantitativa kravet det 

internationella statssamfundet i sin helhet är uppfyllt, bestämma över majorite-

ten av stater om vilka normer som binder dem alla.  

 

Utöver denna konsekvens följer av 1) att det internationella statssamfundet inte 

sedvanerättsligt kan modifiera jus cogens. Om en ny allmän sedvanerättslig 

regel är ogiltig om den står i strid med en jus cogens-regel måste också varje 

sätt på vilket en stat utövar sin praxis eller uttrycker sin opinio juris därmed 

också anses vara i strid med samma regel. Rozakis konstaterar att det mest rea-

listiska sättet på vilket det internationella statssamfundet modifierar en jus co-

gens-regel torde vara att en grupp av stater i sin praxis avviker från regeln och 

det övriga statssamfundet i förhållande till detta agerande därefter reagerar an-

tingen passivt som ett uttryck för tyst samtycke, eller genom att imitera de 

andra staternas handlande.
235

 

 

Argumentet 2) bygger på att tvärtemot vad som definitionsmässigt gäller, två 

allmänna folkrättsnormer kan existera parallellt. Godtar man detta argument 

krävs också en omvärdering av hela teorin kring allmänna folkrättsnormer, 

något som synes fullständigt orealistiskt.  Det tredje argumentet är det kvalita-

tivt sämsta och en försvagad variant var argument 2). Om en jus cogens-norm 

inte längre är en allmän folkrättsnorm binder den definitionsmässigt enbart de 

stater som samtyckt därtill. Följden blir således att normen är dispositiv rätt 
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 Rozakis, s. 89. 
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och inte tvingande, om vi antar att med tvingande förstås att den individuella 

statens samtycke saknar betydelse för om den är bunden av normen. 

 

 

5.4 Vilken förklaringsmodell som är att föredra och effekterna 

av detta 

 

Med hänsyn till vad som anförts ovan synes vi tvungna att acceptera Rozakis 

argument för att tvingande allmänna folkrättsnormer kan ändras genom vanliga 

allmänna folkrättsnormer; och därmed också konstatera att modifikationsregeln 

i artikel 53:s andra mening inte utan förödande konsekvenser för den interna-

tionella rättsordningen i stort kan sägas uttrycka gällande rätt beträffande modi-

fikation av jus cogens.  

 

För att redogörelsen ska bli fullständig krävs dock att effekterna av denna för-

klaringsmodell studeras närmare. Tvingande allmänna normer är i de allra fles-

ta fall förbudsregel (t.ex. förbudet mot tortyr).
236

 En regel som enbart tillåter 

visst handlande men inte föreskriver det kan inte vara jus cogens eftersom en 

sådan per definition tillåter avvikelse. Modifikation av en förbudsregel kan 

innebära att förbudet antingen utökas, minskas eller helt upphör. Den sist-

nämnda situationen vållar oss inga särskilda problem när det kommer till ef-

fekt. Förbudet upphör kort och gott. 

 

Inte heller torde en utökande modifikation vålla oss några anmärkningsvärda 

bekymmer. Ett utökande av en jus cogens-regel som innebär ett absolut förbud 

kräver endast att den norm som medger utökandet är en norm som av det inter-

nationella statssamfundet i sin helhet godtagits och erkänts som en norm från 

vilken ingen avvikelse är tillåten. Här räcker det inte med att normen är en all-

män folkrättsnorm eftersom den utökade delen inte står i konflikt med den ur-

sprungliga, i och med att de två allmänna folkrättsnormerna i detta fall inte har 

överlappande tillämpningsområden. Om inte kriterierna i artikel 53 är uppfyll-

                                                 
236

 Dörr & Schmalenbach, s. 917. 
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da utgör den utökade delen vanlig allmän folkrätt medan den övriga delen är 

jus cogens. Därmed blir samtycke avgörande för bundenhet av den utökade 

delen. I vissa fall torde dock utökande likväl kunna ske genom en vanlig all-

män folkrättsnorm. Så är fallet när den tvingande allmänna folkrättsnormen 

föreskriver ett visst handlande, t.ex. rätten till självbestämmande eller till själv-

försvar, som närmare preciseras genom vanliga allmänna folkrättsnormer. De 

senare kan då modifieras, för att exempelvis utöka jus cogens-regelns tillämp-

ningsområde, genom andra vanliga allmänna folkrättsnormer. 

 

När vi däremot kommer till modifikation som innebär inskränkning av en jus 

cogens-norms tillämpningsområde uppstår vissa problem. Ponera att en för-

budsregel (utan tidigare undantag) modifieras varvid dess tillämpningsområde 

minskar genom ett undantag från regeln. Frågan blir hur detta ska tolkas; vad är 

efter modifikationen kvar av jus cogens-normen och vad utgörs resterande del 

av? Hur ska den nya regeln tolkas? Härvid synes man tvungen att välja ett av 

följande alternativ: 

 

1) Den ursprungliga jus cogens-normen är inte längre jus cogens eftersom av-

vikelse numer är tillåten från den genom en vanlig allmän folkrättsnorm. Till-

sammans utgör de istället en vanlig allmän folkrättsnorm. 

2) Den ursprungliga jus cogens-normen är fortfarande jus cogens och så är 

även undantaget från den. 

3) Den ursprungliga jus cogens-normen är fortfarande jus cogens, trots att un-

dantag görs från den genom en vanlig allmän folkrättsnorm. Den sistnämnda är 

dock inte jus cogens. 

 

När jag nu redogör för styrkan i dessa alternativ tar jag två antaganden som 

utgångspunkt. Det första är att varje norm för att vara jus cogens måste ha god-

tagits och erkänts av det internationella statssamfundet i sin helhet som en 

norm från vilken ingen avvikelse är tillåten, dvs. att definitionen i artikel 53 har 

absolut giltighet. Det andra antagandet är att, med anledning av det ovan anför-

da, en allmän folkrättsnorm kan modifiera jus cogens och att därmed två all-

männa folkrättsnormer inte kan gälla för samma rättsförhållande.  
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Alternativ 1):s giltighet förutsätter att följande konsekvens accepteras: en 

tvingande allmän folkrättsnorm kan inte modifieras av en vanlig allmän folk-

rättsnorm eftersom detta alltid innebär att den ursprungliga normens tvingande 

karaktär går förlorad. Som konstaterades i föregående stycke kan vi dock inte 

acceptera denna konsekvens. 

 

Alternativ 2) innebär att den tvingande allmänna folkrättsnormens lydelse och 

innehåll modifieras av den senare regeln och tillsammans utgör en i helhet 

tvingande allmän folkrättsnorm. Så långt innebär inte denna lösning några pro-

blem; den senare regeln gäller före den förra i egenskap av att vara senare till-

kommen. Vad som däremot blir problematiskt är att undantagsregeln får jus 

cogens-status utan att uppfylla rekvisiten i artikel 53, då den inte har godtagits 

och erkänts av det internationella statssamfundet i sin helhet. Därmed är defini-

tionen i artikel 53 inte längre absolut. Som vi har sett ovan kan vi därför inte 

heller godta denna lösning. 

 

Alternativ 3) å sin sida förutsätter enbart att vi godtar att vanliga allmänna folk-

rättsnormer kan modifiera jus cogens, något vi vid det här laget redan har gjort. 

Detta alternativ är det som har störst stöd i praxis, t.ex. avseende förbud mot 

internationell våldanvändning. FN-stadgan art. 2(4) som är ett icke-absolut 

förbud synes kunna modifieras genom (åtminstone) allmän sedvanerätt.
237

 

Även FN:s säkerhetsråd kan besluta om avvikelse från en tvingande allmän 

folkrättsnorm i vissa situationer.
238

 Med anledning av vad som ovan anförts 

torde alternativ 3) vara att föredra framför de två andra. Lösningen kan vid en 

första anblick synas en aning kontradiktorisk men är egentligen bara ett uttryck 

för att statssamfundet inte längre uppfattar sig bundna av vissa delar eller 

aspekter av den tvingande allmänna folkrättsnormen, varvid dess omfattning 

inskränks. 

 

                                                 
237

 Linderfalk, Ulf, The Effect of Jus Cogens Norms: Whoever Opened Pandora’s Box, 
Did You Ever Think About the Consequences, The European Journal of International 
Law Vol. 18 no.5 (2007) 853-871,  s. 859-863 beträffande detta förbud och 
händelserna den 11 september 2001. 
238

 Focarelli, s. 438-439. Se dock Dörr & Schmalenbach, s. 929 för motsatt stånd-
punkt. 
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Innan denna del av arbetet är avslutad bör vissa aspekter av det föregående 

klargöras. Som vi såg ovan upphörde den tvingande normens status när ett av 

kriterierna i artikel 53 inte längre var uppfyllt. Kan detsamma även sägas gälla 

om de andra kriterierna? Hur skulle en sådan norm påverkas av att en generell 

rätt till avvikelse från normen hade medgetts genom en allmän folkrättsnorm?  

 

Härvid måste slutsatsen dras att för modifiering eller upphörande av jus cogens 

krävs det åtminstone att den modifierande normen är en allmän folkrättsnorm. 

Så länge den inte är det bibehålls normens tvingande karaktär varvid handling-

ar och traktater i strid med denna som inte utgör allmänna folkrättsnormer in-

nebär ett brott mot normen. Det kan tyckas vara motsägelsefullt i relation till 

vad som anfördes ovan om att de element som utgör en ändring genom en all-

män folkrättsnorm däremot inte innebär brott mot den tvingande allmänna folk-

rättsnormen. Att ändring kunde ske i det fallet berodde dock på att motsatt ut-

gång hade varit orealistisk. Om det internationella statssamfundet inte anser sig 

bundet av en regel finns det ingen möjlighet att påtvinga dem sådan bundenhet. 

Detta kan sägas vara implicit uttryckt i de allmänna folkrättsnormernas natur. 

För situationen som behandlades i föregående del av detta stycke är staterna 

däremot alltjämt bundna enligt huvudregeln. Som vi såg saknar enskilda eller 

ett fåtal stater vetorätt mot jus cogens bildande.  

 

Däremot bör det inte förnekas att ju större antal stater som motsätter sig en 

tvingande norms karaktär, desto svårare blir det att motivera den utifrån artikel 

53.
239

 Vad som dock kan vägas in i detta fall, men inte i det förra, är teorin om 

persistent objectors och pacta tertiis-principen som enda grunder för att i nor-

mala fall undgå bundenhet. Om ett antal stater som godtog och erkände nor-

mens tvingande karaktär i ett första skede sedermera motsätter sig densamma 

saknar det betydelse att de inte längre vill vara bundna av den.
240

 Detta gäller 

däremot inte när detta antal är tillräckligt stort för att deras avvikande kan an-

ses ge upphov till en ny allmän folkrättsnorm.  

 

                                                 
239

 Rozakis, s. 79. 
240

 Rozakis, s. 77-78. 
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 Om däremot en generell rätt till avvikelse ges genom en allmän folkrättsnorm 

torde normens jus cogens-status upphöra eftersom kriterierna i artikel 53 inte 

längre är uppfyllda. Skillnaden mellan detta fall och modifikationsfallet är att i 

det förra normens status som jus cogens innebär en normkonflikt i förhållande 

till den nya allmänna folkrättsnormen. Om man däremot accepterar att en all-

män folkrättsnorm kan modifiera jus cogens utgör modifikation ingen norm-

konflikt med den ursprungliga normens övriga tvingande innehåll, så länge den 

senare allmänna folkrättsnormen inte uttryckligen avser att frånta den ur-

sprungliga normen dess tvingande karaktär. Istället ändras en avgränsad del av 

normen. 

 

Det finns två aspekter av särskild relevans för frågan om konflikt mellan en 

tvingande allmän folkrättsnorm och en vanlig allmän folkrättsnorm. Dessa två 

aspekter torde kunna omvandlas till två kumulativa kriterier för att modifika-

tion eller upphörande ska kunna ske. Det bör förtydligas att redogörelsen för 

enkelhetens skull avser modifikation av en tvingande allmän folkrättsnorm som 

innebär ett absolut förbud. För det första måste det modifierande allmänna 

folkrättsnormen vara senare tillkommen för att kunna innebära en giltig modi-

fikation. Är fallet det omvända är den tvingande allmänna folkrättsnormen den 

enda allmänna norm som gäller för just denna situation. För det andra måste 

den modifierande allmänna folkrättsnormen tillkommit i syfte att helt eller del-

vis ändra jus cogens-regelns omfattning. Om så inte framgår av den modifie-

rande normens innebörd och inte heller i övrigt kan visas är den del av den 

senare regeln som står i konflikt med den tvingande normen ogiltig. Kravet på 

avsikt innebär att statssamfundet vid den senare normens framväxt måste ha 

insett att den innebar en normkonflikt med jus cogens men att de uppfattar sig i 

högre grad bundna av den, eller att den i deras tycke anses bättre lämpad att 

reglera dess förehavanden. 

 

Härvid bör återigen påminnas om den induktiva metodologiska utgångspunkt 

jag har valt. De effekter hos jus cogens som modifikationen avser är de som 

följer av artikel 53 och den materiella bestämmelsen innehåll. Som jag kommer 

visa i nästa del är en förutsättning för att en tvingande allmän folkrättsnorm ska 

ha företräde framför en annan folkrättsnorm att så är uttryckt i en andrakatego-



85 

riregel. För det mesta innebär denna förutsättning inga problem; företrädet föl-

jer av artikel 53, t.ex. avseende traktater var syfte står i strid med en tvingande 

allmän folkrättsnorm; eller enskilda brott mot den materiella bestämmelsen. 

När så inte är fallet, t.ex. beträffande frågan om jurisdiktion som kommer re-

dogöras för nedan, blir situationen däremot mer komplicerad.  I de situationer 

som har redogjorts för ovan har det inte inneburit några egentliga svårigheter 

att konstatera att det har förelegat en normkonflikt mellan den tvingande all-

männa folkrättsnormen och andra regler. Beträffande frågan om jurisdiktion 

som behandlas i nästa del är däremot denna fråga en aning knepigare. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att beroende på vilken förklaringsmodell man 

har valt för jus cogens torde utfallet av analysen ovan antingen uppfattas själv-

klart eller fullständigt främmande. Om man accepterar att det är staterna, eller 

det internationella statssamfundet, som är normgivande organ även för tving-

ande allmänna folkrättsnormer, synes det självklart att detsamma kan modifiera 

dem om den vida majoriteten av staterna inte längre anser sig bundna av dem. 

Om man däremot ser tvingande allmänna folkrättsnormer som normer som 

existerar bortom statssamfundets förfogande
241

 är slutsatsen betydligt mer kon-

troversiell. Det torde dock framgå tydligt av min redogörelse för kriterierna 

ovan att det vid Wienkonferenserna aldrig ifrågasattes att jus cogens är en pro-

dukt av statsamfundets samlade viljor.  

 

 

5.5 Modifikation av jus cogens: slutsats 

 

Därmed har modifikation av jus cogens på ett någorlunda allomfattande sätt 

redogjorts för. Slutsatsen av redogörelsen synes bli att (i) jus cogens kan modi-

fieras eller upphöra genom vanliga allmänna folkrättsnormer och (ii) allmänna 

folkrättsnormer kan utgöra giltiga undantag från desamma trots en till synes 

lägre normhierarkisk status. Detta kan synas märkligt till en början men är en 

självklarhet om man beaktar det faktum att det är staterna som är normgivande 

organ inom folkrätten. Att den vida majoriteten av stater kan modifiera en 

                                                 
241
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norm som de inte längre uppfattar sig bundna av är en realitet som inte kan 

bortses ifrån, oaktat hur sannolik eller osannolik sådan modifikation är. Vi 

kunde också sluta oss till att en modifikation av en jus cogens-regel i syfte att 

minska dess tillämpningsområde måste ske medelst en senare allmän folkrätts-

norm och i en fastställd avsikt att göra så. 
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6 Avslutande diskussion 

 – jus cogens status och metoden för att identifiera effekter hos 

dessa normer med särskild betoning på frågan om universell ju-

risdiktion för den Internationella domstolen 

 

6.1 Allmänt 

 

Eftersom arbetet närmar sig sitt slut tänkte jag att det vore på sin plats att för-

söka klargöra vilka slutsatser som kan dras av min redogörelse, särskilt vad 

beträffar jus cogens status i förhållande till den övriga folkrätten. Jag tänkte 

som sagt också beröra frågan om metod, särskilt avseende domstolars jurisdik-

tion för brott mot jus cogens.  

 

Den unika egenskap som i vart fall teoretiskt synes särskilja tvingande allmän-

na folkrättsnormer från alla andra folkrättsliga normer är att de binder stater 

som varken direkt eller indirekt har samtyckt till att bli bundna av dem. Sett 

tillsammans med rekvisitet i artikel 53, att en norm för att vara jus cogens mås-

te vara en norm från vilken ingen avvikelse är tillåten, innebär det att dessa 

normer är bindande för alla stater och ingen som helst avvikelse från dem är 

tillåten. Det senare synes självklart om man betänker att de annars bundit en 

stat som inte har samtyckt till det men denna stat sedermera kan välja att avvi-

ka från dem. Av detta bör dock inte dras alltför vidlyftiga slutsatser. Redan av 

att en norm innebär en erga omnes-förpliktelse följer att den knappast helt god-

tyckligt kan avvikas ifrån, snarare utgör avvikelse sällsynta undantag.  

 

Vilken normhierarkisk status kan då jus cogens sägas ha? Innebär de att folk-

rätten är ett vertikalt rättssystem med jus cogens som konstitutionella regler?
242

 

Fullständiga svar på dessa frågor är omöjliga att ge enbart utifrån vad som har 

redogjorts för i detta arbete. Det kan konstateras att beträffande allmänna folk-

rättsnormer, tvingande folkrättsnormer inte kan sägas vara konstitutionella i 

                                                 
242

 Focarelli, Carlo, Promotional Jus Cogens: A Critical Appraisal of Jus Cogens’ Legal 
Effects, Nordic Journal of International Law 77 (2008) 429–459, s. 440. 
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någon egentlig bemärkelse. Tvingande allmänna folkrättsnormer reglerar en 

viss typ av handlingar på samma sätt som vilken annan allmän folkrättsnorm 

som helst, med den enda skillnaden att de intressen de förra avser skydda är av 

mer tvingande karaktär än dem de senare reglerna skyddar. Därför ges ingen 

tillåtelse till avvikelse från dem och en stat blir bunden av dem utan sitt medgi-

vande. Däremot blir inte de tvingande folkrättsnormerna prövostenen för de 

allmänna folkrättsnormerna på samma sätt som den svenska grundlagen i för-

hållande till allmän lag. De intressen som avses skyddas genom den tvingande 

allmänna folkrättsnormen skyddas direkt genom denna eftersom två allmänna 

folkrättsnormer per definition inte kan avse samma rättsförhållanden men ha 

olika innebörd eller räckvidd  

 

Gentemot normer som inte innebär allmänna folkrättsnormer torde dock tving-

ande allmänna folkrättsnormer ha mer av en konstitutionell karaktär. Så fram-

går tydligt av artikel 53 och 64 vilka föreskriver ogiltighet hos traktater som 

står strid med de tvingande normerna. En viss sådan effekt kan dock redan van-

liga allmänna folkrättsnormer ha. Som vi sett har sett kan t.ex. modifikation 

inter se vara otillåten om en sådan är i strid med en traktats ändamål och syfte 

när delar av traktaten innebär erga omnes-förpliktelser. Vidare såg vi att unila-

teral reservation till regler i traktater som återger allmän sedvanerätt saknar 

rättslig verkan med avseende på den sedvanerättsliga delen.  

 

Vad gäller förhållandet mellan vanliga allmänna folkrättsnormer och tvingande 

allmänna folkrättsnormer synes frågan om vilken regel som har företräde sakna 

ett generellt giltigt svar. Av avgörande betydelse tycks vara huruvida det exi-

sterar en fastslagen allmän folkrättsnorm, traktat- eller sedvanerättslig, som 

stadgar att den tvingande allmänna folkrättsnormen har företräde. Som exem-

pel kan tas frågan om immunitet för stats- och regeringschefer och utrikesmi-

nistrar. Som Focarelli redogör för
243

 innebär inte det faktum att en statstjänste-

man gjort sig skyldig till brott mot jus cogens att denne därmed ansetts kunna 
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fråntas sin immunitet utan att så föreskrivits i en traktat; vilket var fallet i Pi-

nochet-målet.
244

  

 

Vad Focarelli vill visa på i sin artikel är att det generellt sett inte går att dedu-

cera fram alltför långtgående effekter enbart ur begreppet jus cogens.
245

 Istället 

menar han att stöd för att en regels jus cogens-status innebär en viss effekt 

måste sökas i staternas praxis och opinio juris samt i relevanta traktater; en idé 

domstolarna till stor del synes ha anammat.
246

 Detta ligger helt i linje med an-

tagandet om att jus cogens-regler av andra kategorin, dvs. de som innebär en 

viss effekt hos dessa normer, är vanliga allmänna folkrättsnormer. Därmed är 

det ingen principiell skillnad mellan effekterna hos tvingande allmänna folk-

rättsnormer och vanliga allmänna folkrättsnormer, båda går att härleda ur sta-

ternas praxis och ur multilaterala traktater.  

 

De effekter jag redogjorde för ovan är goda exempel på effekter som tydligt 

framgår av relevanta regler eller praxis, såsom t.ex. ogiltighet hos en traktat 

enligt artikel 53 och 64 i VCLT, samt avsaknad av möjlighet till persistent ob-

jection.
247

 Ett antagande som Focarelli gör, och som också jag instämmer i, är 

att beträffande jus cogens en induktiv metod bör tillämpas där varje effekt hos 

dessa normer måste sökas stöd för i internationell statspraxis och internationel-

la konventioner.
248

 Detta antagande har jag som nämnts haft som utgångspunkt 

när jag redogjort för effekterna hos tvingande allmänna folkrättsnormer. 
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6.2 Frågan om universell jurisdiktion för brott mot jus cogens 

 

Ett exempel på en effekt som försökts deduceras fram ur begreppet jus cogens 

men som synes sakna stöd i statspraxis eller relevanta konventioner är univer-

sell jurisdiktion för ICJ för brott mot jus cogens. Som vi såg ovan under delen 

om modifikation inter se har varje stat enligt internationell sedvanerätt såsom 

den kommer till uttryck i artikel 48(1) b) DAOSR behörighet att åberopa an-

svar för brott mot erga omnes-förpliktelser och därmed också för brott mot jus 

cogens. Vad som däremot saknas är jurisdiktion hos domstolen. Detsamma 

gällde i Armed Activities-målet
249

, där ICJ hade att ta ställning om de hade ju-

risdiktion för brott mot förbudet mot rasdiskriminering och brott mot förbudet 

mot folkmord, trots att svaranden Rwanda hade reserverat sig mot de respekti-

ve bestämmelser som föreskrev ICJ:s tvingande jurisdiktion. Käranden (De-

mokratiska republiken Kongo) anförde härvid att eftersom dessa normers jus 

cogens-karaktär syftar till att skydda fundamentala intressen hos det internatio-

nella samfundet och anses ha företräde framför alla andra folkrättsliga normer 

som inte har samma status, ICJ var tvungna att härleda sin jurisdiktion ur be-

greppet för att förhindra att dessa handlingar skulle undgå ostraffade. Att base-

ra sin jurisdiktion på en sådan slutsats hade inneburit ett avsteg från kravet på 

samtycke från parterna som ett krav för domstolens jurisdiktion.
250

 Med anled-

ning av detta konstaterade domstolen bl.a. följande beträffande jurisdiktion för 

brott mot förbudet mot folkmord: 

 

“[T]he fact that a dispute relates to compliance with a norm of such a charac-

ter (jus cogens, förf. anm.) [...] cannot of itself provide a basis for the jurisdic-

tion of the Court to entertain that dispute. Under the Court’s statute that juris-

diction is always based on the consent of the parties.” 

 

“[I]t suffices for the court to note that no such norm presently exist requiring a 

state to consent to the jurisdiction of the court.” 
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250
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Man uttalade också att detsamma gällde beträffande brott mot förbudet mot 

rasdiskriminering.
251

 Domstolen uteslöt därmed att denna typ av implicita pro-

cessuella effekter kan följa av den tvingande karaktären hos den materiella 

bestämmelsen och vidare att det existerar särskilda regler som frångår kravet 

på samtycke för domstolens jurisdiktion. Även ILC har erkänt denna begräns-

ning i jus cogens-normernas tvingande karaktär.
252

 

 

Den avgörande skillnaden mellan de frågor som behandlats i denna del (immu-

nitet och jurisdiktion för brott mot jus cogens) och de i föregående delar (trak-

tater eller konkreta handlingars förenlighet med jus cogens) synes vara frågan 

om förekomsten av en normkonflikt. Eftersom varje egenskap hos förstakate-

gorireglerna måste ges av en andrakategoriregel är det de senare som avgör om 

en normkonflikt föreligger. Andrakategorireglerna måste enligt den bland 

domstolarna företrädda induktiva metoden i sin tur ha stöd i statspraxis eller 

relevanta traktater. En normkonflikt kan däremot inte utläsas ur själva den ma-

teriella bestämmelsen.
253

 House of Lords uttrycker det på följande sätt: 

 

“To produce a conflict with state immunity, it is therefore necessary to show 

that the prohibition on torture has generated an ancillary procedural rule 

which, by way of exception to state immunity, entitles or perhaps requires 

states to assume civil jurisdiction over other states in cases in which torture is 

alleged.”
254
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6.3 Slutsats 

 

Den induktiva metoden rimmar särskilt väl med en positivistisk syn folkrätten, 

där det internationella statssamfundet ses som skapare av rätten. Den passar 

däremot betydligt sämre in med naturrättsliga och ordré public-orienterade 

synsätt. De senare brukar peka på vissa egenskaper hos reglerna som deduce-

rats fram genom att dra syllogistiska slutsatser utifrån själva begreppets natur 

och vilken innebörd det historiskt har haft. Härvid menar de att eftersom rätts-

positivismen misslyckas med att förklara hur jus cogens kan ha dessa egenska-

per, en annan förklaringsmodell måste sökas.
255

 Således innebär den deduktiva 

metoden en viss fara för rättspositivismen inom folkrätten. Ett tydligt ställ-

ningstagande inom doktrinen för den induktiva metoden hade å andra sidan 

inneburit ett hårt slag för de naturrättsliga strömningar staterna redan vid 

Wienkonferenserna ville avvisa. 

 

Sammanfattningsvis kan utav det ovan anförda dras slutsatsen att jus cogens-

reglerna av första kategorin i sig själva är tomma på innehåll och att dess egen-

skaper förutsätter regler av andra kategorin. Dessa regler är vanliga allmänna 

folkrättsnormer som kräver stöd i statspraxis eller relevanta konventioner. 

Konceptet jus cogens ger inte en norm speciella egenskaper eller effekter så 

länge så inte finns positivt uttryckt i folkrätten inom ramen för de ordinära 

rättskällorna. Också ett konstaterande om en generell normhierarki inom folk-

rätten förutsätter just sådana uttryckliga regler. Därmed har jus cogens-

konceptet den innebörd det internationella statssamfundet avsett att det ska ha, 

varken mer eller mindre.   
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